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 ในชวงเดือนตุลาคมท่ีผานมา จากกรณีที่มีการประกวดขาวโลกป 2018 ในการประชุม

สัมมนาขาวโลก (World Rice Conference2018) ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฏวา

ขาวหอมมะลิกัมพูชามาลีอังกอร ไดอันดับ 1 ในขณะที่ขาวหอมมะลิไทยไดอันดับ 2 และขาวหอมมะลิ

เวียดนามพันธุ ST24 ไดอันดับ 3 

 การประกวดดังกลาวไดเร่ิมมาต้ังแตป 2552 ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เปนครั้งแรก 

ซึ่งในครั้งนั้นขาวหอมมะลิไทยไดรับรางวัลอันดับ 1 และจัดตอเนื่องทุกป โดยปนี้เปนปที่ 10 สําหรับ

ขาวหอมมะลิไทยไดรับรางวัลอันดับ 1 จํานวน 5 คร้ัง โดยผลัดกันไดรางวัลกับประเทศกัมพูชา 

และสหรัฐอเมริกามาตลอด ซึ่งปนี้ไมใชครั้งแรกที่ขาวหอมมะลิไทยไดอันดับ 2

 อยางไรก็ตาม นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้ ไดเนนการดูแลรักษาระดับราคาขาวไทย

ใหราคาขายตองไมต่ํากวาตนทุนการผลิตเพื่อใหชาวนาไทยมีรายไดเพียงพอตอการใชจาย ควบคูไปกับ

การสนับสนุนการทําเกษตรอยางอื่นในพื้นที่นาที่ไมเหมาะสม หรือในพื้นที่ผลิตขาวสวนเกินความตองการ

ของตลาดไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทําการเกษตรกรรมอยางอื่นที่มีรายไดมากกวาหรือเทากับการปลูกขาว

เพือ่รกัษาปรมิาณผลผลติขาวไทยไมใหลนตลาด (Over Supply) ซึง่เปนสาเหตใุหราคาขาวตกตํา่ ชาวนา

เดือดรอนเหมือนในอดีตที่ผานมา อีกทั้งกรมการขาวและกรมวิชาการเกษตรยังไดทําการศึกษาและ

วจิยัขาวไทยอยูเปนระยะๆ เพือ่นําผลสรุปของการศกึษาวจิยัมาปรับปรุงพนัธุขาวไทยและการบาํรงุรกัษา

คุณภาพขาวไทยใหไดรับความนิยมจากตลาดและผูบริโภคไวดวย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 นโยบายขาวเปนหนึ่งในนโยบายการเกษตรที่สําคัญ
ของเวยีดนามเพราะขาวมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ หนึ่งในโครงการที่สงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมขาวคือ โครงการขาวแปลงใหญซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนในการผลิตขาวแปลงใหญ โดยมุงเนนการเชื่อมโยง
ระหวางการผลิต การบริโภค และการทําเกษตรแปลงใหญ โดย
มีหลักการที่สําคัญในการสนับสนุนภาคสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 
1. สหกรณการเกษตร : 1) ยกเวนคาธรรมเนียมการใชที่ดิน
และการเชาทีด่นิสาํหรบัการทาํเกษตรแปลงใหญ 2) สนับสนุนคา
ใชจายสําหรบัสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื คาแรงงาน คาเชาเครือ่งจกัร
กลทางการเกษตร 3) สนับสนุนคาใชจายสําหรับการฝกอบรม
ดานการบริหารจัดการขององคกรสูงสุดที่ 50% ของคาใชจาย
การอบรมทั้งหมด 4) สนับสนุนคาใชจ ายทั้งหมดในการ
ฝกอบรมเกษตรกร 2. เกษตรกร รัฐบาลใหการสนับสนุน
คาใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุ ที่ไดคุณภาพครั้งเดียวสูงสุด
ไมเกนิ 30% ของคาใชจาย และสนบัสนนุคาใชจายทัง้หมดในการ
เก็บรักษาสินคาเกษตร ณ คลังสินคาของเอกชนเปนระยะเวลา 
3 เดือน โดยมีเงื่อนไขคือ เกษตรกรตองผลิตและขายสินคา
เกษตรตามสัญญาที่ทําไว อยางไรก็ตาม การสนับสนุนไมได
ครอบคลุมถึงการผลิตแปลงใหญเนื่องจากการตัดสินใจในการ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรขึ้นกับผูมีอํานาจในทองถิ่น และ
การจดัสรรงบประมาณดาํเนนิการขึน้กบัสภาวะความสมดลุของ
งบประมาณทองถิ่นหรือความสามารถในการพัฒนาโครงการ
ระดบัทองถ่ิน ซึง่ความยากลาํบากทีม่กัพบในการดาํเนนิงาน คอื 
การเรียกเก็บคาปรับในกรณีเกษตรกรไมปฏิบัติตามสัญญา 
3. ภาคเอกชน ไดรบัการสนบัสนนุไดแก 1) ยกเวนคาธรรมเนยีม

การใชที่ดินและคาเชาที่ดินเพื่อกอสรางโรงสีขาว คลังสินคา 
และบานพกัคนงานทีท่าํงานในโครงการแปลงใหญ 2) สนับสนุน
ทางการเงินบางสวนเพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในโครงการ 
3) สนับสนุนคาใชจายในการอบรมเกษตรกร จํานวน 50% 
ของคาใชจายทั้งหมด 
 ภายใตนโยบายน้ี 43 จงัหวดัและเมอืง เชน สามเหล่ียม
ปากแมนํ้าโขง ฮารติน ทามฮัว ไทบิน นามดิน ฮานอย เปนตน 
ไดเขารวมโครงการแปลงใหญขาว รวมพื้นที่ 6.5 ลานไร ขอดี
ของนโยบายนี้ คือ การมีเงื่อนไขที่ผูกมัด รวมทั้งมีสัญญา และ
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการผลิตหรือการบริโภคใหกับครัว
เรือนและเกษตรกร อยางไรก็ตาม ในการขับเคล่ือนนโยบาย
ยังมีจุดดอยในการดําเนินการในประเด็นการเปนพี่เลี้ยงสอน
งานและอบรมใหแกเกษตรกร ทั้งนี้ ความแตกตางที่เห็นได
ชัดระหวางโครงการแปลงใหญของประเทศไทยและเวียดนาม
คือ เวียดนามไมไดมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกขาว และมุงเนนการ
ลดตนทุนการผลิตเหมือนไทย แตจะใหความสําคัญที่ความรวม
มอืระหวางภาคเอกชน เกษตรกร และภาครฐั โดยมสีญัญาผกูมดั
ที่ทุกฝายตองปฏิบัติตาม รวมทั้งองคกรสวนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการตัดสินดานงบประมาณการดําเนินงาน ซึ่งภายใตระบบ
การปกครองแบบคอมมิวนิสตนับมีสวนสนับสนุนการดําเนิน
โครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะเวลา
ที่วางไว ขณะที่ไทยมีการดําเนินงานแบบยืดหยุนกวาซึ่งหนุน
ใหเกิดการสรางความเขมแข็งใหแกทุกภาคสวนอยางคอยเปน
คอยไป ถึงแมวาผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จที่ไดรับจะนอยกวา
ก็ตาม

โดย สวนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สองเกษตรแปลงใหญขาวในเวียดนาม

✤

อางอิงจาก Rice policy review in Vietnam from http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=406
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โดย สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

 ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 2 ไดศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ
เพ่ือกําหนดเปนแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for 
Adaptive Management : Agri-Map)ของจังหวัดตาก
ปเพาะปลูก 2559/2560 ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลดานกายภาพ 
และเศรษฐกิจการเกษตร ไดแก ศักยภาพพื้นที่โครงสรางพ้ืน
ฐานการผลิตการตลาด ตนทนุผลตอบแทนการจดัทาํบญัชสีมดลุ
อุปสงคอุปทาน (Demand Supply) และวิถีตลาดของสินคา
Top 4 ที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Province 
Product : GPP) สูงสุด 4 อันดับแรกไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
โคเนือ้ ขาวนาป และถัว่เขยีว รวมทัง้สนิคาทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพ
สาํหรบัปรบัเปลีย่นกจิกรรมการผลติในพืน้ทีเ่หมาะสมนอยและ
ไมเหมาะสม เพือ่การจดัการผลผลติทางการเกษตรใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด เปนขอเสนอแนะใหหนวยงาน
จังหวัดนําไปกําหนดแผนงานโครงการที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ ตลอดจนหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สามารถกําหนดนโยบายสนับสนุนโครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri 
Map) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลการศึกษา พบวา

 ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจในกลุมสินคา Top 4 

ของจังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผลผลิต
ทั้ง 4 สินคา มีปริมาณผลผลิตที่สมดุลกับความตองการตลาด 

แตมคีวามแตกตางทางดานตนทนุและผลตอบแทนจากการผลติ 
พจิารณาไดวา กรณขีาวโพดเลีย้งสตัวเปรยีบเทยีบระหวางกลุม
เหมาะสมมาก-ปานกลาง (S1,S2) และกลุมเหมาะสมนอยและ
ไมเหมาะสม (S3, N) เห็นไดวา กลุม S1,S2 มีตนทุนการผลิต
ตํ่ากวากลุม S3, N76.09 บาทตอไร มีผลตอบแทนสุทธิสูงกวา 
371.99 บาท/ไร สวนการบริหารจัดการขาวโพดเล้ียงสัตวที่
มีผลผลิตรวม 349,767 ตันพบวา ผลผลิตรอยละ 95 สงออก
ไปยังจังหวัดอื่นที่เหลืออีกรอยละ 5 ปอนกลุมผูเล้ียงปศุสัตว
ในจังหวัด กรณีโคเนื้อ (เลี้ยงปลอยธรรมชาติ) มีตนทุนการผลิต 
23,825 บาทตอตัว ผลตอบแทนการผลิต 24,216 บาทตอตัว 
ผลตอบแทนสทุธ ิ391 บาทตอตวั โดยมผีลผลติรวม 174,028 ตวั 
ซึ่งเปนการนําเขาจากจังหวัดอ่ืน 134,607 ตัวที่เหลือเปน
ผลผลิตในจังหวัด สวนความตองการใชเปนการสงออกไปยัง
จังหวัดอื่น สงออกตางประเทศ (สปป.ลาว) และปอนโรงฆาสัตว
ในจังหวัด ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา ตลาดยังมีอัตรา
การขยายตัวสูง แตตองมีการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาด กรณีขาวเจานาป เปรียบเทียบ
ระหวางกลุม S1,S2 และ S3,N เห็นไดวา กลุม S1,S2 มีตนทุน
การผลิตสูงกวา S3, N158.62 บาทตอไร แตมีผลตอบแทนสุทธิ
สงูกวาเทากบั 936.76 บาทตอไร เนือ่งจากกลุม S1,S2 มปีรมิาณ
ผลผลิตตอไรสูงกวา สวนการบริหารจัดการขาวนาปที่มีผลผลิต
รวม 106,257 ตัน เปนผลผลิตในจังหวัดมากถึง 98,257 ตัน 
ทีเ่หลอืเปนการนําเขาจากจงัหวดัใกลเคยีง กรณถีัว่เขยีวมตีนทนุ

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

สศท.2 เผยผลวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ พรอมแนะแนวทาง Zoning

แทนขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดตาก
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“

”

อะโวกาโดเปนไมผลที่

ไดรับความนิยมในกลุม

ผูรักสุขภาพและความงาม 

แมวาจะสามารถปลูกได

ในประเทศ แตยังขาด

คุณสมบัติทางดานคุณภาพ

การผลติ 2,922.31 บาทตอไร ผลตอบแทน 2,815.94 บาทตอไร 
ขาดทุนสุทธิ 106.37 บาทตอไร สวนการบริหารจัดการผลผลิต
ถ่ัวเขียวรวม 4,000 ตัน จําแนกเปนการนําเขาจากประเทศ
เมียนมาร 2,642 ตัน เปนผลผลิตในจังหวัด 1,358 ตัน โดย
ใชเปนวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมแปรรูปจังหวัดอื่น 2,000 ตัน 
และสงออกไปยังประเทศกัมพูชา 2,000 ตัน จะเห็นไดวาการ
ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวเจานาปในพื้นที่ S3N เกษตรกร
จะไดผลตอบแทนจากการผลติคอนขางตํา่ ไมคุมคากับการลงทนุ 
หรือประสบปญหาขาดทุน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ควรสงเสรมิสนบัสนนุใหเกษตรกรปรบัเปลีย่นกิจกรรมการผลติ
ในพื้นที่ดังกลาวเปนสินคาเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ
 สําหรับผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจในสินคาทาง
เลอืกจาํนวน 5 ชนดิสนิคา ทีม่ศีกัยภาพเพือ่ใชเปนแนวทางเลอืก
ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาว
นาปในพื้นที่ S3N พิจารณาไดดังนี้ 1) อะโวกาโดมีตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 11,725.75 บาทตอไรกอนใหผล 9,485.17 บาท
ตอไรใหผลแลว 10,797.52 บาทตอไร และมีผลตอบแทน 
80,250 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 69,452.48 บาทตอไรดาน
วิถีตลาด พบวา ผลผลิตรอยละ 70 ขายในลักษณะเหมาสวน
ใหพอคาจากจังหวัดเชียงใหม อีกรอยละ 20 ขายใหพอคา
รวบรวมตลาดดอยมูเซอ ที่เหลืออีกรอยละ 10 ขายตรงผาน 
Application Facebook/Line สําหรับความตองการของ
ตลาด พบวา อะโวกาโดเปนไมผลที่ไดรับความนิยมในกลุม
ผูรักสุขภาพและความงาม แมวาจะสามารถปลูกไดในประเทศ 
แตยังขาดคุณสมบัติทางดานคุณภาพ ดวยเหตุน้ีจึงมีการนํา
เขาอะโวกาโดจากตางประเทศมาขายในราคาสูงและมีมูลคา
แตปละคอนขางมาก 2) กลวยหอมทองจําแนกเปนตนทุนการ
ผลิต ปที่ 1 เฉลี่ย 17,956.77 บาทตอไรผลตอบแทน 18,340 
บาทตอไร ผลตอบแทนสทุธ ิ383.23 บาทตอไรต้ังแตปที ่2 ขึน้ไป 
มีตนทุนเฉลี่ย 12,842.17 บาทตอไร ผลตอบแทน 19,250 บาท
ตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 6,407.83 บาทตอไรดานวิถีตลาดพบ
วาผลผลิตรอยละ 70 จําหนายใหพอคารวบรวมตางจังหวัด 
อีกรอยละ 25 จําหนายใหพอคาในตลาดอําเภอแมสอดที่เหลือ
อีกรอยละ 5 วางจําหนายริมทางและรานสะดวกซื้อ สําหรับ
ความตองการของตลาด พบวา กลวยหอมทองเปนสนิคาทีต่ลาด
ตางประเทศมีความตองการอยางตอเนื่อง และภาครัฐใหการ
สนับสนุนดานการผลิตในรูปแบบสินคาเกษตรปลอดภัยเกษตร
อนิทรยี และกระบวนการซือ้ขายสนิคาลวงหนา 3) กลวยนํา้วา
จําแนกเปนตนทุนการผลิตปที่ 1 เฉลี่ย 6,427.35 บาทตอไร
ผลตอบแทน 6,300 บาทตอไร ทําใหขาดทุนสุทธิ 127.35 บาท

ตอไรตั้งแตปที่ 2 ขึ้นไป มีตนทุนเฉลี่ย 3,310.98 บาทตอไร 
ผลตอบแทน 6,960 บาทตอไร ผลตอบแทนสทุธ ิ3,649.02 บาท
ตอไร ดานวิถีตลาดพบวาผลผลิตสวนใหญรอยละ 93 จําหนาย
ใหแกพอคารวบรวมเพ่ือสงขายทั้งในจังหวัดและจังหวัด
ใกลเคียง อีกรอยละ 7 ขายใหกลุมแปรรูปวิสาหกิจชุมชนกลุม
พัฒนาอาชีพในจังหวัดเพ่ือสงจําหนายไปยังหางสรรพสินคา 
รานคาชมุชนและสายการบินนกแอรโดยกลวยนํา้วาเปนสนิคาที่
นาํไปแปรรปูผลติภณัฑไดหลากหลายสามารถประกอบเปนอาชพี
เสริมเพิ่มรายได 4) พืชผักปลอดภัย (พื้นที่ปลูก 0.50 ไร 
ใน 1 รอบการผลิต) ไดแก ผักชี มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 17,526 
กวางตุง 7,919.61 และคะนา 10,017.81 บาทตอไร โดยให
ผลตอบแทน เทากับ 48,000, 8,800 และ 19,200 บาทตอไร 

และไดรับผลตอบแทนสุทธิ 30,474, 880.39 และ 9,182.19 
บาทตอไร ตามลาํดับสวนวถิตีลาด พบวา ผลผลติพชืผักปลอดภยั
ตามมาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของจังหวัด
ตากสวนใหญรอยละ 60 จําหนายใหแกพอคาตลาดสดภายใน
จังหวัด อีกรอยละ 20 จําหนายภายในหมูบานหรือหมูบาน
ใกลเคียงที่เหลืออีกรอยละ 20 จําหนายตลาดนัดทั่วไป บริโภค
ในครัวเรือนสําหรับความตองการของตลาด พบวาผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศมีกระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้นสามารถ
สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือนและเปนการอนุรักษ
และลดมลพิษของสิง่แวดลอมอกีทางหน่ึงนอกจากนีย้งัสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและศูนยการเรียนรู 
ในอนาคต 5) เกษตรผสมผสาน (พืน้ทีป่ลกู 13.25 ไร) เกษตรกร
จะดําเนินการผลิตแบบไรนาสวนผสม ไดแก ขาวเจานาป 
ขาวเจานาปรัง ไมผล พืชผัก เลี้ยงปศุสัตว และประมง 
มีตนทุนการผลิตรวมทุกกิจกรรม เทากับ 329,090.94 บาท
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✤

ตอป ผลตอบแทน 443,611.31 บาทตอป ไดรับผลตอบแทน
สทุธ ิ114,520.37 บาทตอป สาํหรบัการจาํหนายผลผลติในฟารม 
ขาวเปลือกเจา (สีแปรรูปเพิ่มมูลคากอนจําหนาย) ไมผล พืชผัก 
ปลา กบ และไขไก จะจําหนายใหแกเพื่อนบาน คณะศึกษา
ดูงาน เครือขาย สั่งซื้อทางโทรศัพท และพอคาในทองถิ่นซึ่งการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหากเกษตรกรนํามาปรับใช
สามารถปองกันความเสี่ยงหลายดาน เชน ภัยธรรมชาติ ราคา
ตกตํ่า ตลอดจนสามารถสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรได
อยางมั่นคงในระยะยาว หากทําควบคูไปกับการประกอบอาชีพ
หลัก จากการวิเคราะหสินคาทางเลือก เห็นไดวาการผลิตสินคา
ท้ัง 5 ชนดิสินคาไดรบัผลกาํไรจากการผลติ ยกเวนการผลติกลวย
นํา้วาในปท่ี 1 ซึง่จะมกีารลงทนุคาหนอพนัธุคอนขางมาก แตเมือ่
การผลิตกลวยนํ้าวาอยูในชวงปที่ 2 ขึ้นไป เกษตรกรก็จะไดรับ
ผลกําไรจากการผลิตนอกจากนี้ยังเห็นวาโคเนื้อเปนอีกหนึ่ง
สินคาที่ภาครัฐควรเรงสงเสริมการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการตลาด

 แนวทางบริหารจัดการตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและ

แผนที ่Agri-Map ของจงัหวดัตาก จาํแนกเปน 2 กลุมไดแก  
กลุมที่ 1 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวนาปในพื้นที่ 

S1 S2 ควรมุงเนนใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยการเพิ่มผลผลิตต อไร ลดตนทุนการผลิตด วยการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชตลอดกระบวนการผลิต 

ยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน สรางกลุมที่เขมแข็งเพื่อ
เพิ่มอํานาจการตอรองทั้งในเรื่องจัดหาปจจัยการผลิต และการ
ตลาด รวมทัง้สรางระบบการบริหารจดัการกลุมท่ีมปีระสิทธภิาพ 
กลุมที่ 2 การผลิตในพื้นที่ S3N จําแนกเปน 2 กรณี ไดแก 
1) กรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตนั่นคือ 
1.1) กรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวเปนสินคาที่มีศักยภาพพบวา มีพื้นที่ S3N รวม 
111,065 ไรสวนใหญอยูในพ้ืนที่อําเภอแมสอด 41,797 ไร 
อําเภอพบพระ 26,348 ไร อําเภอสามเงา 22,879 ไร อําเภอ
แมระมาด 11,300 ไร ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพในการ
ปลูกไมผลรวม 50,010 ไร กระจายอยูในพื้นที่อําเภอแมสอด 
15,657 ไร อําเภอสามเงา 11,032 ไร อําเภอพบพระ 9,875 ไร 
อําเภอแมระมาด 8,806 ไร 1.2) กรณีเกษตรกรสนใจปรับ
เปลี่ยนกิจกรรมการผลิตขาวนาปเปนสินคาที่มีศักยภาพพบวา 
มีพื้นที่ S3N รวม 114,958 ไร สวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอเมือง
ตาก 36,843 ไร อําเภอสามเงา 17,507 ไร อําเภอบานตาก 
17,251 ไร อําเภอแมสอด 14,471 ไร อําเภอแมระมาด 
11,514 ไร ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพในการปลูกไมผลรวม 
36,513 ไรกระจายอยูในพื้นที่อําเภอแมระมาด 10,639 ไร 
อําเภอเมืองตาก 5,279 ไร อําเภอบานตาก 5,216 ไร อําเภอ
แมสอด 4,840 ไร อําเภอสามเงา 3,801 ไร 2)กรณีไมปรับ
เปลี่ยนกิจกรรมการผลิตเนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกนอย หรือ
ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทางในการพัฒนา คือ มุงเนน
การปรับปรุงคณุภาพดินใหมคีณุสมบัติเหมาะสมกบัการปลูกขาว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเพิ่มสูงขึ้น เชน ใหมีการ
ตรวจวิเคราะหดินรายแปลง ใชสารปรับปรุงบํารุงดินตามคา
วิเคราะหดิน รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชน แหลงนํ้า 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ สศท. 2 จะจัด
ประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรเกษตรกร และเครือขายภาค
ประชาสังคมระดับจังหวัดเพื่อใหผลการศึกษาดังกลาว
มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สอดคลองกับสภาพพื้นที่
อยางแทจริงทั้งนี้คาดหวังวา ภาคสวนที่เกี่ยวของจะนําไป
ใชประโยชนในการจัดทําแผนงานโครงการภายใตโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญ 
(Zoning by Agri-Map) ในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูป
ธรรมชัดเจนรวมทั้งเปนขอเสนอแนะที่ผู บริหารสามารถ
นําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายมาตรการ 
แผนงานโครงการตอไป

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 64 ฉบับที่ 744 พฤศจิกายน 25616

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



โดย นักวิชาการเชิงบูรณาการ สังกัดสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 

สศท.1-12 ชูแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย

 ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 1-12 รวมบูรณาการจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน
การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ใน 6 กลุมชนิดสินคาสําคัญที่มี
ปริมาณการผลิตเพื่อการคาอยางแพรหลายในประเทศ ไดแก 
ขาว ถ่ัวเหลือง พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และประมง ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรียของ
ไทยเพ่ือสอดรับตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหง
ชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการและ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียกลยุทธ สงเสริมและพัฒนา
ตลาดสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย) และ
สนบัสนนุใหบคุคลทีเ่กีย่วของในระบบตลาดสนิคาเกษตรอินทรีย
ไดรับประโยชนจากการดําเนินการผลิต การตลาดในธุรกิจ
สินคาเกษตรอินทรีย สรางมูลคาเพิ่มทางการคาใหกับประเทศ 
รวมผลักดันใหประเทศไทยกาวสู การเปนผู นําดานเกษตร
อนิทรยี เพ่ือสรางความมัน่คงทางดานรายไดทีม่คีวามย่ังยืนอยาง
แทจริง ซึ่งการจัดทําแนวทางการพัฒนาฯ ครั้งนี้ ไดอาศัยขอมูล
หลายประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 
อันไดแก ขอมูลสภาพการตลาดขอมูลทัศนคติและความคิดเห็น
ของผูมสีวนเกีย่วของในระบบตลาดสนิคาตางๆ อาท ิการดาํเนิน
นโยบายดานเกษตรอินทรียของภาครัฐ ผลการดําเนินงานของ
ตลาด โดยใหคาคะแนนสะทอนระดับความสําคัญแลวนํามา
วิเคราะหดวย SWOT และTOWS Matrix พิจารณาครอบคลุม
ถึงสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกทาง
ดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรียจากผู ที่มีสวนเก่ียวของ
ในระบบตลาดสินคาเกษตรอินทรียของไทยจํานวน 5,422 ราย 

ประกอบดวยผูประกอบการคา สถาบนัเกษตรกร และเกษตรกร
ที่เก่ียวของกับการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียทั้งในและ
ตางประเทศผูจดัการตลาดตลอดจนผูบริโภคทัง้ทีเ่คยและไมเคย
บริโภคสินคาเกษตรอินทรีย เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและ
ภาคีเครือขายที่เก่ียวของกับระบบตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
ผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวา
 การตลาดของสินคาเกษตรอินทรียไทยในปจจุบัน
ประสบปญหาผลผลิตที่ผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการ
ของตลาดเนื่องจากสินคาบางชนิดตองอาศัยฤดูกาลในการผลิต 
ปริมาณสินคาที่ผ านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

“

”

6 กลุมชนิดสินคาสําคัญที่มี

ปริมาณการผลิตเพื่อการคา

อยางแพรหลายในประเทศ 

ไดแก ขาว ถั่วเหลือง พืชผัก 

ผลไม ปศุสัตว และประมง ทั้งนี้

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพดานการ

ตลาดสินคาเกษตรอินทรียของไทย
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ยงัมนีอย เกษตรกรบางสวนอยูในระยะปรบัเปลีย่น ความแตกตาง
ของราคานอยมากเมื่อเทียบกับสินคาทั่วไปจึงไมเปนที่จูงใจ
ใหเกษตรกรหันมาทําอินทรียมากนักการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคายังไมมากนัก อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑยังไมโดดเดน
สวยงาม ตนทุนคาใชจายตอหนวยดานการขนสงผลผลิตไป
จําหนายคอนขางสูงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตจําหนายนอย 
สวนดานการบริโภค พบวา ผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียสวน
ใหญรอยละ 64.50 เปนเพศหญิงที่อยูในชวงอายุ 21 – 40 ป 
มากที่สุดรอยละ 56.55 มีสถานภาพสมรสรอยละ 46.80 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 37.90 ประกอบอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนอยูระหวาง 2-4 คน มีรายไดตอเดือนในครัวเรือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท และ 30,001 บาท ขึ้นไปมาก
ที่สุดในสัดสวนใกลเคียงกันรอยละ 76.50 มีความรูความเขาใจ
ในประเด็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรียถูกตอง รอยละ 63.10 รูจัก
และเขาใจเกีย่วกบัตรา/สญัลกัษณมาตรฐานรบัรองสนิคาเกษตร
อินทรียไดอยางถูกตองสําหรับพฤติกรรมการบริโภคผูบริโภค
สินคาเกษตร พบวา เคยซื้อสินคาเกษตรอินทรียมากถึงรอยละ 
61.95 โดยมีคาใชจายในการซื้อสินคาเกษตรอินทรียเฉลี่ย 
187 บาท/ครั้ง มีความถี่ในการซื้อสินคาเกษตรอินทรียเฉลี่ย 
4 ครัง้/เดอืนสดัสวนของปรมิาณสนิคาเกษตรอนิทรียทีผู่บริโภค
ซื้อคิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณสินคาทั้งหมดที่ซื้อ ในขณะที่
ผูบรโิภครอยละ 37 คาดวาจะซือ้สนิคาเกษตรอินทรียเพือ่บริโภค
ตอในอนาคตนอกจากนี้ ยังพบวา ผู บริโภครอยละ 53.07 
จะบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อสินคาเกษตรอินทรียเพื่อบริโภค เนื่องจาก
เห็นวาเปนสินคาคุณภาพดี ปลอดภัยตอสุขภาพผูบริโภค และ
เพือ่อดุหนนุเกษตรกรผูผลติสนิคาเกษตรอินทรยีดวย ทีเ่หลอือกี
รอยละ 46.93 ไมบอกตอ เนือ่งจากเหน็วาหาซือ้ยาก อยูหางไกล
ตลาด สินคามีนอย ไมคอยมั่นใจคุณภาพสินคา ฯลฯ
 สื่อกลางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตร
อินทรียเพ่ือบริโภคมากที่สุด คือ สื่อวิทยุ TV สิ่งพิมพ คิด
เปนรอยละ 46.20 รองลงมาคือ สื่อจากสมาชิกในครอบครัว 
ผู ประกอบการคาสินคาเกษตรอินทรีย เพื่อน/เพื่อนบาน 
ผูเชี่ยวชาญ (แพทย พยาบาล อาจารย) ฯลฯ ชนิดสินคาเกษตร
อินทรียท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อเปนประจํา ไดแก ผักสด
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.60 รองลงมาคือ ผลไมสด ขาว 
ไข ถ่ัวและธญัพชื เนือ้สตัว สมนุไพร ผลติภณัฑนม เคร่ืองดืม่ชา/
กาแฟ และสินคาอื่น ๆ  (สินคาแปรรูป ผลไมแหง ขนม ปลาแหง 
ปลาเค็ม) เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย รอยละ 
29 มั่นใจในตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย เชน Organic 
Thailand มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ฯลฯ รองลงมาคือ 

มีความใสใจตอสุขภาพ ไมใชสารกําจัดแมลง/สารเคมี ในการ
ผลิต ตองการชวยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรใหผลิตสินคา
อินทรียตอไป ขั้นตอนการปลูก การเก็บเก่ียว ตลอดจนการ
บรรจุภัณฑมีความสะอาด ไมมีสิ่งปนเปอน เปนผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดจากสารดัดแปลงพันธุกรรม 
: GMOs กระแสนยิมการบรโิภคสนิคาเกษตรอนิทรีย ตามลําดบั 
ประเภทอาหารที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุด คือ อาหารสดคิดเปน
รอยละ 81.10 ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 34.70 เลือกซื้อสินคา
จากตลาดสดปกติ รองลงมาคือ ตลาดนัดปกติ ตลาดนัดเฉพาะ
อินทรีย ตลาดโมเดิรนเทรด ตลาดเฉพาะ/รานคาปลีกเฉพาะ 
และตลาดระบบสมาชิก ตามลําดับ เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่
ผูบริโภคไมเลือกบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย ทราบวา ผูบริโภค
ไมค อยรู จักหรือเขาใจสินคาเกษตรอินทรียอยางแทจริง 
ไมทราบแหลงจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย มีราคาแพงกวา
สินคาเกษตรทั่วไป มีใหเลือกซื้อไมหลากหลาย ไมคอยเชื่อมั่น
ในตราสัญลักษณรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ไมเห็นความ
แตกตางระหวางสินคาทั่วไปกับ สินคาบางชวงไมมีจําหนาย
ไมเชื่อมั่นวาเปนสินคาเกษตรอินทรียจริง ตามลําดับ
 จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรียได  
8 แนวทาง ไดแก 1) พฒันาฐานขอมลูดานการผลติใหทนัสมยั
เพื่อสนับสนุนการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย โดยจําแนกเปน
รายกลุมสนิคาใหมเีปนปจจบัุนครอบคลมุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศจดัตัง้
ศูนยขอมูลกลางระดับประเทศสรางระบบฐานขอมูลราคากลาง
สินคาเกษตรอินทรียเพื่อสรางมาตรฐานดานราคา 2) สงเสริม
สนับสนุนการเพิ่มตลาดสินคาเกษตรอินทรียโดยสรางตลาด
จําหนายสินคาเกษตรอินทรียเปนการเฉพาะในทุกจังหวัด และ
ทยอยเพิ่มแสวงหาตลาดใหมๆ สรางสื่อตางๆ ผาน Social 
Media เพื่อขยายชองทางการจําหนายจัดทําฐานขอมูลการ
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ผลิตการตลาด เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการสินคา 3) สราง
ผูประกอบการสินคาเกษตรอินทรียรายใหม เนนเพิ่มจํานวน
เรงพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบ้ียตํ่า 4) สงเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
เชิงนวัตกรรม เนนเพิ่มความหลากหลายของสินคา โดยให
พิจารณาจากแนวโนมความตองการของตลาด 5) พัฒนาตลาด 
สรางความโดดเดนดวยอตัลกัษณเชงิพืน้ทีเ่พือ่สรางมลูคาเพิม่
โดยเพิ่มประเภท ชนิด และปริมาณสินคาเพื่อสรางทางเลือก
พฒันาระบบโลจสิตกิส ตัง้ศนูยกระจายสนิคาครอบคลมุทัว่ประเทศ 
เนนเขาถึงชุมชนเชื่อมโยงดานการตลาดระหวางเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผู ผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย และผูผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียสงเสริมใหมีการนํา IT มาประยุกต
ใชในการพฒันาตลาดออนไลนเนนการตลาดแบบเกือ้กลู โดยใน
ระยะแรกเชือ่มโยงการตลาดระหวางผูผลติ ผูประกอบการ ศนูย
กระจายสินคา กับ Modern Trade โรงพยาบาล รานอาหาร 
โรงแรม รานของฝาก ในแหลงทองเที่ยวสําคัญทั่วประเทศและ
ตางจังหวัดที่ไมใชแหลงผลิตสินคานั้น 6) สรางความเชื่อมั่น
ในสนิคาเกษตรอนิทรยีดวยการพฒันาระบบการตรวจรบัรอง
มาตรฐาน โดยสนับสนุนใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกรตรวจ
รบัรองมาตรฐานเรงขบัเคลือ่นพฒันาเกษตรกรผูผลติและระบบ
การตรวจรับรองมาตรฐานPGS สงเสริมใหมีระบบการตรวจ
สอบยอนกลับไปยังแหลงผลิต และสุมตรวจสอบสินคาที่วาง
จําหนายตามทองตลาดอยางสมํา่เสมอ 7) กระตุนความตองการ
บริโภคสินคาเกษตรอินทรียใหเพิ่มมากขึ้นโดยประชาสัมพันธ
สงเสริมการบริโภคผานสื่อตางๆ กําหนดเปนหลักสูตรการเรียน
การสอนใหแกเด็กนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาประสาน
ความรวมมือกับลูกคาแตงตั้งอาสาสมัครเกษตรอินทรียกําหนด
อัตราการลดหยอนภาษีใหแกผูที่บริโภคจัดมหกรรมงานแสดง
สินคาเกษตรอินทรียทั้งในและนอกตางประเทศประชาสัมพันธ

โดยคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ีดีดานการดูแล
สุขภาพ เปนตัวแทนที่สะทอนถึงภาพลักษณของสินคา (Brand 
Ambassador) ผานชองทางการสื่อสารตางๆที่ประชาชน
สามารถเขาถงึไดงาย 8) พฒันาคณุภาพผลผลติและผลติภณัฑ
สนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาสินคาเกษตรอินทรีย
 นอกจากนี้ ยังมีขอคนพบที่ไดจากการศึกษาดานการ
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียหลายประการ ไดแก 1) ฐานขอมูล
ผูผลิต ผูประกอบการคาสินคาเกษตรอินทรียไมเปนปจจุบัน 
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลของบางหนวยงานยังไมสมบูรณ 
ทําใหเกิดขอจํากัดในการนําขอมูลมาใชประโยชน 2) ขาดขอมูล
การวเิคราะหภาพรวมของสถานการณการผลติ การตลาด สนิคา
เกษตรอินทรียในระดับพื้นที่ 3) ผูมีสวนเกี่ยวของในระบบตลาด
สินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่ไมบูรณาการขับเคลื่อนงานภายใต
นโยบายเกษตรอินทรียกันอยางจริงจัง 4) การประชาสัมพันธ
เพ่ือกระตุนการบริโภคสินคาอินทรียมีนอยมาก 5) โครงสราง
ตลาดเกษตรอินทรียในภาพรวม มีลักษณะเปนตลาดกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาด (Monopoly Competition Market) ที่มีผูผลิตและ
ผูขายไมมากนักหากเปรียบเทียบกับสินคาทั่วไป อีกทั้งลักษณะ
ของสินคาอินทรียมีความแตกตางกันดังนั้น จึงมีโอกาสที่กลุม
ผูผลติจะสามารถกาํหนดราคาสนิคาและสรางอาํนาจการตอรอง
ไดมากขึ้น 6) คาใชจายดานบรรจุภัณฑ ดานการแปรรูป และ
ดานการจัดวางจําหนายสินคา ทําใหสินคาเกษตรอินทรียแตละ
ชนิดแตกตางกัน ซึ่งสงผลใหตอสวนเหลื่อมการตลาดดวย 
7) กระแสความตองการของผูบรโิภคสนิคาเกษตรทัง้ทีเ่คยบริโภค
สินคาอินทรียและไมเคยสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอสินคา
เกษตรอินทรียทั้งดานพฤติกรรมตลาด ผลการดําเนินงาน และ
รูปแบบชองทางการจําหนาย ทําใหสามารถสรางโอกาสในการ
ขยายการผลติและตลาดสินคาเกษตรอนิทรยีไดในอนาคต ทัง้นี้ 
แนวทางพฒันาศกัยภาพดานการตลาดสนิคาเกษตรอนิทรยีที่
กลาวมาแลวขางตน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบ
การภาคเอกชน เครือขายภาคประชาสังคม หรือผูที่สนใจ
สามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจผลิต
และลงทุนดานการตลาด สวนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแนวทางการ
สงเสริมการผลิตการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน การจัดทํา
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
อินทรียใหบรรลุผลนําไปสู การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งเปน
ขอเสนอแนะที่ผูบริหารระดับสูงสามารถนําไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานโครงการที่
เกี่ยวของตอไป
✤
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 “การทําเกษตรในรูปแบบของโครงการหลวงเดินตาม

รอยพอของแผนดินนั้นใหทํายังไงก็เชื่อไดวาจะไมมีโอกาส

ที่จะขาดทุนอยางแนนอน” จํานอง บุญเลิศฟา หรือกํานันเมี่ยง 

อดีตกํานันตําบลบานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี หนึ่งในเกษตรกร

ที่หันหนามาปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามแบบของโครงการ

หลวง พรอมกับจัดต้ังศูนยเรียนรูพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงสูพืน้ทีช่ายแดน เพือ่สบืสานพระราชปณธิานและหลกัการ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บอกเลาอยางมั่นใจ

 จาํนอง และ หนายซมิ บญุเลศิฟา ภรรยาคูชวีติ บอกวา 

เดมิทปีลูกพชืผักเปนเกษตรกรอยางทัว่ๆ ไป มกีารใชยาฆาแมลง 

ปุ ยเคมี กระทั่งไดรู จักโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเกิด

แนวคดิทีจ่ะเดนิตามรอยพระองคทานเพือ่ใหเกดิความปลอดภยั

ตอผูบริโภค จึงไดไปทําการอบรมหาความรูจากสถานที่ตางๆ 

ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ และโครงการหลวงของ

พระองคทาน โดยไปศึกษาอบรมหาความรูจนถึงทางภาคเหนือ

ที่ จ.เชียงใหม และเชียงราย ตามโครงการหลวงตางๆ ซึ่งสวน

ใหญจะเปนเกษตรในทีร่าบสงูใชนํา้นอย จนมคีวามรูความเขาใจ 

สืบสานแนวทางโครงการหลวง 

เดินตามรอยพอไมมีขาดทุน

 หลังจากที่มีความรูมาพอสมควร ในชวงป 2559 จึงได

เริ่มสรางโรงเรือนตามรูปแบบของโครงการหลวงดวยการใช

ไมไผมาสรางเปนโรงเรือน

 “โรงเรอืนทีส่รางดวยโครงสรางไมไผนัน้ ประหยัดตนทนุ

ไปเปนอยางมาก และเปนแนวคดิของพระองคทานทีค่ดิเอาไวให

อยูแลว เพราะหากเราทําเปนโรงเรือนโครงเหล็ก จะมีตนทุนสูง

ถึงกวา 5 หมื่นบาทตอ 1 โรงเรือน แตที่เราทําพรอมกับกางมุง 

จะมตีนทนุอยูเพียงแค 1 หมืน่บาทเศษๆ ตอหน่ึงโรงเรอืนเทานัน้ 

อกีทัง้ยงัใชแรงงานในการดแูลนอยมาก 4-5 โรงเรอืนใชเพยีงคน

เดียวก็สามารถดูแลไดอยางทัว่ถงึ”หนายซมิบอกเลาถงึจดุเริม่ตน

 โรงเรอืนผกักางมุงของทัง้สองปลกูพชืผกัหลายชนิด เชน 

ผักคะนาฮองกง ผักสลัด ผักบุงจีน ผักกวางตุง ตนหอม และผัก

อื่นๆ ซึ่งเปนที่นิยมในทองตลาด ซึ่งการปลูกนั้นจะตองเพาะตน

กลากอนเสรจ็แลวจงึนาํมาลงแปลงปลกูใหเปนแถวเปนแนวงาย

ตอการดแูล จนเมือ่ไดอายกุารเกบ็เกีย่วประมาณ 45 วนั กจ็ะนํา

ไปขายตามตลาดนัดในพื้นที่ตางๆ ซึ่งก็มีรายไดดีพอสมควร 

 แมราคาขายอาจจะสูงกวาผักทั่วๆ ไปตามทองตลาด 

แตจํานองบอกวา พืชผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษจริงๆ เปน

ผักอินทรียไมใชปุยเคมี ใชปุยอินทรียจากมูลไสเดือน มูลไก 

ประสบการณของสามี-ภรรยาผูหันหลังใหการทําเกษตรดวยการใชเคมี 

และมุงเดินตามรอยการเกษตรแบบโครงการหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9
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มูลวัว เปนหลัก สวนสารกําจัดแมลงก็ใชสารชีวภัณฑที่นํามา

จากโครงการหลวง พืชผักที่ปลูกในลักษณะแบบน้ีจะมีรสชาติ

ที่หวานและมีความกรอบมากกวาผักที่ปลูกโดยใชสารเคมี 

ซึ่งสามารถที่จะทาพิสูจนได

 “การทําเกษตรในรูปแบบของโครงการหลวงจะไมมี

โอกาสขาดทุนอยางแนนอน อันดับแรกยังไงเสียเราก็ไดกินพืช

ผักท่ีปลอดภัย ไมเปนโรคภยัไขเจบ็อะไรตางๆ ทีเ่กีย่วกบัสารเคมี 

ตรงนีค้อืสิง่ทีไ่ดโดยตรง อีกประการหนึง่สิง่ทีเ่ราทาํเราลงทนุนอย 

ไมไดลงทุนมากมายแตอยางใด”

 หนายซิม บอกวา สิ่งสําคัญตั้งแตเดินตามรอยโครงการ

หลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ก็ไมมีหนี้ไมมีสินเหมือนอยาง

แตกอน แตกลับมกีนิมใีชมเีกบ็ทกุวนั โดยในแตละวนัทีนํ่าพชืผกั

ไปขายจะมีรายไดวันละประมาณ 1,000 กวาบาท ก็จะแบง

เงินจํานวนหนึ่งคือ 100 บาทใสกระปุกเอาไวเพื่อเปนเงินเก็บ 

เพราะถาเงินอยูในมือเดี๋ยวก็ใชหมดไป

 หนายซิมและจํานอง มองวา โครงการหลวงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง

รัชกาลที่ 9 เปนโครงการที่เกิดขึ้นมาเพื่อชวยเหลือผูยากไร ผูที่

ไมมอีาชีพตางๆ ชวยเหลอืเกษตรกรใหไดมอีาชพี ใหไดเดนิใหถกู

ทาง ในการประกอบอาชีพเกษตรกร และการที่ทั้งสองจัดพื้นที่

ของตนเองใหเปนศนูยเรยีนรูพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงสู

พืน้ทีช่ายแดน กเ็พราะอยากใหชาวบานในพืน้ทีไ่ดมแีหลงเรียนรู

วาถาทําตามแบบโครงการหลวงจะดีอยางไร โดยมีเจาหนาที่

จากโครงการหลวงเขามาเปนวิทยากรในการอบรมใหความรู

แกผูที่สนใจเปนระยะ

 จํานอง บอกอีกวา ขณะนี้เตรียมที่จะทดลองปลูก

สตรอเบอรร่ี ซึ่งคาดวาในชวงปใหมก็จะไดเก็บผลผลิตออกมา

จําหนายเปนสตรอเบอรรี่ปลอดสารพิษอยูในโรงเรือนกางมุง 

และยังไดทําองุนอีกดวย ซึ่งเชื่อวาจะไดผลดีเชนกัน ที่สําคัญ

ทั้งพืชผักและผลไม ทําตามรูปแบบของโครงการหลวงทั้งหมด 

รับประกันไดวาจะไมมีสารพิษใดๆ ตกคาง

 “การปลูกพืชผักของเราจะมีเจาหนาที่จากโครงการ

หลวงในที่สูงจาก จ.เชียงใหม เขามาโดยไมบอกกลาวลวงหนา

เพือ่มาเกบ็ตวัอยางพชืผกัไปตรวจสอบวาเราไดปลกูพชืผกัปลอด

สารพิษจริงตามรูปแบบของโครงการหลวงของเขาจริงหรือไม”

 จํานองและหนายซิม ยืนยันวา จะยังคงมุงมั่นสืบสาน

ตามรอยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกพืชผักตามแบบฉบับ

ของโครงการหลวง และจะพยายามหาทางถายทอดความรู 

ความเขาใจสงผานศนูยเรยีนรูฯ สูคนรุนหลงัใหเขาใจถงึโครงการ

ของพระองคทานตลอดไป

โดย ไชยวัฒน สาดแยม
ที่มา https://www.posttoday.com/social/goodstory/567567

“

”

การทําเกษตรในรูปแบบของ

โครงการหลวงจะไมมีโอกาสขาดทุน

อยางแนนอน อันดับแรกยังไงเสียเราก็

ไดกินพืชผักที่ปลอดภัย ไมเปนโรคภัย

ไขเจ็บอะไรตางๆ ที่เกี่ยวกับสารเคมี
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

ตุลาคม

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมลู ณ เดอืนกนัยายน 2561 พืน้ทีเ่พาะปลกู 59.228 ลานไร ผลผลติ 25.409 ลานตนัขาวเปลอืก และผลผลติ
ตอไร 429 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.233 ลานไร ผลผลิต 24.939 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 421 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 รอยละ 1.89 และรอยละ 1.90 ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนปรับ
เปลี่ยนไปปลูกออยโรงงานจากการสงเสริมของโรงงานนํ้าตาล บางสวนเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังโรงงานเพราะราคาอยูในเกณฑ
ดี และปรับเปลี่ยนไปเปนบอปลา แตเนื้อที่ลดลงไมมากเพราะราคาขาวหอมมะลิ หอมปทุมธานีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกร
ขยายเนือ้ทีเ่พาะปลกูในทีน่าทีเ่คยปลอยวางเมือ่ 1-2 ปทีผ่านมา ประกอบกับเกษตรกรยังเหน็วาภาครัฐมนีโยบายชวยเหลือ สําหรบั
ผลผลิตตอเนื้อที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนปที่แลว สําหรับภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่ม
ข้ึน เนือ่งจากเนือ้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้และผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วไดคาดวามากกวาปทีแ่ลว ถงึแมจะมคีวามเสยีหายจากภยัแลง แตกไ็มได
เสียหายมากเหมือนปที่แลวที่ประสบปญหาอุทกภัย 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวา
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.219 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 63.83 ของผลผลิตขาว
นาปทั้งหมด

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)

0.800 1.588 2.152 16.219 3.283 0.887 0.313 0.076 0.091 25.409

- รอยละ 3.15 6.25 8.47 63.83 12.92 3.49 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 เนื่องจากคาดวาปริมาณนํ้าอยูในเกณฑดี มีนํ้าเพียงพอตอ
การเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหในภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
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  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 5.014 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.34 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

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
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       (3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณีรับฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรักษาขาวเปลือก

นาป ป 61/62 ระหวางเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร เพื่อใชเปนราคากลาง ดังนี้ 1) คาอบลดความชื้น หักลดนํ้าหนักลงเปอรเซ็นต

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

โดยหักลดความชื้นขาวเปลือกตามแบบที่ ธ.ก.ส. กําหนด 2) คาถุง Big bag ตันละ 75 บาท คากระสอบปาน ตันละ 110 - 143 

บาท และ 3) คาบริหารจัดการ ไมเกินตันละ 100 บาท โดยรวมคาใชจายที่สถาบันเกษตรกรคิดจากสมาชิก ประมาณ 418 - 625 

บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนตุลาคม 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 

เนือ่งจากผลผลติขาวนาปทีเ่ริม่ทยอยออกสูตลาด เปนทีต่องการของผูประกอบการสงออกเพือ่สงมอบตามคาํสัง่ซือ้จากตางประเทศ 

และตามสัญญาซื้อขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (G to G) 

 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-สงิหาคม) ไทยสงออกขาว 7.139 ลานตนัขาวสาร มลูคา 115,712 ลานบาท เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกนั

ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 7.407 ลานตันขาวสาร มูลคา 110,151 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 3.61 แตเพิ่มขึ้นในรูปของ

มูลคารอยละ 5.04 (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 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 

14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ 

(ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2561 (มกราคม-สิงหาคม) ไทยนําเขาขาว 9,146 ตันขาวสาร มูลคา 235 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 5,974 ตันขาวสาร มูลคา 167 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 53.09 และรอยละ 

40.71 (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนตุลาคม 2561 

วาจะมีผลผลิต 487.759 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 491.517 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.76 จากป 2560/61
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  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนตุลาคม 2561 

วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 487.759 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.76 การใชในประเทศจะมี 488.471 

ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.24 การสงออก/นําเขาจะมี 49.734 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

1.45 และสต็อกปลายปคงเหลือ 145.208 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.49

   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา กัมพูชา จีน กายานา ปารากวัย ไทย และสหรัฐอเมริกา 

สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก ออสเตรเลีย บราซิล ปากีสถาน และอุรุกวัย

   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต 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 

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

   ภาวะราคาขาวขาว 5% ทรงตัวสูงอยูที่ตันละ 400-405 ดอลลารสหรัฐ เนื่องจากในชวงนี้อุปทานขาวในประเทศมีจํากัด 
เพราะการเกบ็เกีย่วขาวฤดนูาปรงัเพิง่สิน้สดุลง ขณะทีว่งการคากําลงัตดิตามภาวะความตองการขาวของประเทศฟลปิปนส ทีม่คีวาม
ตองการนําเขาขาวจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ
   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคาของเวียดนาม (Deputy minister of Industry and Trade) ไดกลาวในระหวาง
การประชุมขาวนานาชาติที่จัดข้ึนที่กรุงฮานอยเมื่อสัปดาหที่ผานมาวา รัฐบาลเวียดนามกําลังศึกษาแนวทางในการสงออกขาวเพื่อ
เพิม่มลูคาการสงออก และสวนแบงตลาด ทามกลางภาวะการแขงขนัทีรุ่นแรงในตลาดโลก ขณะทีห่ลายประเทศพยายามทีจ่ะพึง่พา
ผลผลิตขาวในประเทศและจํากัดการนําเขาขาว รวมทั้งยังไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น 
ซึ่งเห็นไดจากการที่ประเทศจีนมีนโยบายเขมงวดในการนําเขาขาวมากขึ้น ทําใหขาวถูกตีกลับมากขึ้น เพราะไมตรงตามมาตรฐาน
นําเขาของจีน ขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน ตะวันออกกลางนิยมบริโภคขาวเมล็ดยาวบางชนิด ซึ่งเวียดนามไมมีขาวพันธุดังกลาว
  เพื่อเปนการสงเสริมการสงออกขาว รัฐบาลเวียดนามไดออกกฎระเบียบการสงออกขาวฉบับใหมคือ Decree 107 
เพื่อนํามาบังคับใชแทนฉบับเดิมคือ Decree 109 โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมที่ผานมา เพื่อสงเสริมใหมีการสงออก
มากข้ึน และลดอปุสรรคทีก่ฎระเบยีบเดมิเคยกาํหนดไว นอกจากน้ียังมนีโยบายในการปรับโครงสรางอตุสาหกรรมขาวของประเทศ 
การสงเสรมิการตลาดในตางประเทศ รวมทัง้การสรางตราสญัลกัษณขาวของเวยีดนามเพือ่สรางความเชือ่มัน่ในกับผูซือ้ในตางประเทศ
   ทั้งนี้ รัฐบาลไดวางยุทธศาสตรในการสงออกขาวโดยการลดการพึ่งพาตลาดเอเชียเพียงตลาดเดียว และจะเพิ่มการผลิต
ขาวคุณภาพสูงใหมากขึ้น โดยคาดวาในป 2573 สัดสวนของตลาดเอเชียจะเหลือประมาณรอยละ 50 จาก ปจจุบันอยูที่ประมาณ
รอยละ 60 และจะเพิ่มสัดสวนการสงออกไปยังภูมิภาคแอฟริกาเปนรอยละ 25 และอเมริกาเปนรอยละ 10 ในสวนของการผลิต 
จะลดการปลูกขาวคุณภาพตํ่าหันไปผลิตขาวคุณภาพสูง เชน ขาวหอม ขาวชนิดพิเศษ และขาวญี่ปุน รวมทั้งผลิตขาวอินทรีย
ใหมากขึ้น พรอมทั้งตั้งเปามูลคาการสงออกขาวในปนี้ที่ประมาณ 3.2-3.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 26.9 
จากจํานวน 2.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อปที่แลว
   สมาคมอาหารของเวยีดนามเปดเผยวา ในชวง 9 เดอืนแรกของป (มกราคม – กนัยายน) เวยีดนามสงออกขาวแลวประมาณ 
4.89 ลานตัน มูลคา 2.46 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 และรอยละ 21.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา
   สมาคมฯ ระบุวา รายไดจากการสงออกขาวที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น มาจากราคาขาวที่สูงขึ้น และความตองการขาวในตลาด
ตางประเทศที่เพิ่มขึ้นเชนกัน ไดแก อินโดนีเซีย อิรัก จีน และฟลิปปนส โดยจีนยังคงเปนผูนําเขาขาวจากเวียดนามรายใหญที่สุด
ในชวง 9 เดือนแรก
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   ทางดานกระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทของเวยีดนามคาดการณวา ในชวงไตรมาสสดุทายของปนี ้เวยีดนามจะสามารถ
สงออกขาวไปยงัตลาดตางๆ ทีม่คีวามตองการซือ้ขาวอยางตอเนือ่งในชวงสิน้ปงบประมาณ โดยเฉพาะฟลปิปนสและอนิโดนเีซยีทีไ่ด
รับผลกระทบนาขาวเสียหายอยางหนัก เนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ
   สมาคมยังกลาวดวยวา ในปที่แลวเวียดนามสงออกขาวประมาณ 5.9 ลานตัน คิดเปนมูลคาเกือบ 2.7 พันลานดอลลาร
สหรัฐฯ โดยตลาดสงออกหลัก ไดแก จีน และฟลิปปนส สวนในปนี้เวียดนามไดวางแผนสงออกขาว 6.5 ลานตัน รวมถึงการ
เพิ่มปริมาณสงออกขาวคุณภาพสูง อาทิ ขาวญี่ปุน ขาวหอม และขาวเหนียว
   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวา ในปการตลาด 2560/61 (มกราคม – ธันวาคม 2561) เวียดนาม
จะมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 45.55 ลานตัน (ประมาณ 28.47 ลานตันขาวสาร) ตํ่ากวาที่เคยคาดการณไวที่ 46.309 ลานตัน 
(ประมาณ 28.94 ลานตันขาวสาร) เนื่องจากคาดวา พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอพื้นที่ในเขตที่ราบลุมแมนํ้าโขง (the Mekong 
River Delta; MRD) จะลดลง สวนในปการตลาด 2561/62 (มกราคม – ธันวาคม 2562) คาดวาจะมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 
46.51 ลานตัน (ประมาณ 29.07 ลานตันขาวสาร)
   ทางดานการสงออกขาวในป 2560/61 คาดวา จะมีประมาณ 6.8 ลานตัน ตํ่ากวาที่เคยคาดไวที่ 7 ลานตัน และ
ในป 2561/62 คาดวา จะสงออกไดประมาณ 7 ลานตัน
   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ (มกราคม – สิงหาคม) เวียดนาม สงออกขาว
ประมาณ 4.937 ลานตัน ประกอบดวย ขาวขาว 5% จํานวน 1,291,538 ตัน ขาวขาว 10% จํานวน 11,763 ตัน ขาวขาว 15% 
จํานวน 878,741 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 117,230 ตัน ปลายขาวขาวจํานวน 29,543 ตัน ขาวเหนียวจํานวน 653,126 ตัน 
ขาวหอมจํานวน 1,593,177 ตัน และขาวอื่น ๆ จํานวน 362,336 ตัน โดยสงไปยังภูมิภาคเอเชียจํานวน 3,922,442 ตัน แอฟริกา 
578,183 ตัน ประเทศในยุโรปและกลุม CIS จํานวน 35,253 ตัน ภูมิภาคอเมริกาจํานวน 352,334 ตัน และภูมิภาคออสเตรเลีย
จํานวน 49,242 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  กัมพูชา

   ปริมาณการสงออกขาวของกัมพูชาในชวง 9 เดือนแรกของป 2561 (ม.ค. – ก.ย.) รวม 389,264 ตัน ลดลงถึงรอยละ 
8.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ที่สงออกได 421,966 ตัน โดยในปนี้ตั้งแตเดือน มกราคม – กันยายน กัมพูชาสง
ออกขาวไปยังประเทศจีน ซึ่งเปนผูนําเขารายสําคัญของประเทศแลวปริมาณ 96,716 ตัน ในการนี้ นายกสมาคมขาวของกัมพูชา
รายงานวา สาเหตุหลักที่ทําใหปริมาณการสงออกขาวลดลงเน่ืองมาจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินหยวนและคาเงินดอลลาร
สหรัฐฯ สงผลใหราคาสินคาของกัมพูชาที่สงออกไปยังประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้น อยูในระดับที่แพงกวาราคาสินคาที่ผลิตในประเทศ
จนี ทําใหรัฐบาลจีนหยุดสนบัสนนุสนิคากัมพชูา ประกอบกบัราคาสินคาเกษตรของประเทศจนีปรบัตวัลดลง ประชากรจีนสวนใหญ
หันไปบริโภคสินคาในประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณการนําเขาสินคาจากประเทศอื่นของจีนจึงลดลงตามไปดวย
   สําหรับการสงออกป 2562 คาดวา กัมพูชาจะสงออกขาวทั้งหมดประมาณ 1.39 ลานตัน (รวมการสงออกอยาง
เปนทางการและขาวที่สงผานทางชายแดนประเทศเพื่อนบาน) เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่คาดวาจะมีประมาณ 1.33 ลานตัน 
   สหพันธขาวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation) รายงานวา ขาวหอมมาลิอังกอร (Maly Angkor) ของกัมพูชา 
ไดรับรางวัลชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งในการประกวดขาวโลก (World’s Best Rice) ประจําป 2561 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานประชุม 
TRT World Rice Conference 2018 ที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ 10 ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อสัปดาหที่ผานมา ทําให
ขาวกัมพูชาครองตําแหนงขาวคุณภาพดีที่สุดในโลกเปนครั้งที่ 4 ในชวง 6 ป มานี้ ซึ่งขาวของกัมพูชาเคยควารางวัลชนะเลิศเมื่อป 
2555 2556 และ 2557 ติดตอกันสามปซอน กับอีกครั้งหนึ่งในปนี้ หลังจากกัมพูชามีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขาวอยางหนัก 
อันเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคการธนาคาร เกษตรกรผูปลูก และสหพันธขาวฯ ที่เปนศูนยรวมของผูสงออกขาวรายใหญ
และเล็กเกือบ 100 ราย จากทั่วประเทศ
  ที่มา : Reuters, สมาคมผูสงออกขาวไทย
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  ฟลิปปนส

   การประมลูขาวเพือ่การนาํเขาของประเทศฟลปิปนสครัง้ลาสดุในวนัที ่18 ตลุาคม 2561 ไมบรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไวจํานวน 
250,000 ตัน มีเพียงขาวสารจํานวน 47,000 ตัน จากผูสงออก 4 ราย เทานั้น ที่สามารถเสนอราคาอางอิงตามเกณฑที่ราคาตันละ 
428.18 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนราคาที่ตํ่าเกินไป ทําใหขาวที่เสนอเขาประมูลครั้งนี้สวนมากไมผานเงื่อนไขที่กําหนด
  โดยราคาขาวที่ผูสงออกสวนใหญเสนออยูระหวาง 450 – 480 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตันขาวสาร จากผูสงออกทั้งสิ้น 
14 ราย ที่เขารวมการประมูลในครั้งนี้ มีเพียง 4 รายเทานั้น ที่สามารถสงออกไดตามราคาอางอิงที่ผูนําเขาตั้งไว ไดแก Thai Capital 
Crops Co. Ltd., Vinafood I, Vinafood II, และ Khiem Thanh Agricultural High Technology Joint Stock Co.
  ทั้งนี้ NFA ไมไดมองวาการประมูลในคร้ังน้ีลมเหลวแตอยางใด แตฟลิปปนสตองทําการประมูลเพื่อนําเขาขาวใหเต็ม
จาํนวนดงักลาวอยางเรว็ทีส่ดุ โดยขาวสารในจาํนวนอีก 203,000 ตนั ทีต่องประมลูเพ่ือนําเขาอีกคร้ังยังไมมมีตวิาจะจดัประมลูเมือ่ใด 
และจะมีการปรับเกณฑราคาอางอิงหรือไม เนื่องจาก NFA เพิ่งปรับเกณฑราคาอางอิงไปแลว เมื่อชวงตนป หลังจากที่การประมูล
ขาวในชวงเวลาดังกลาวลมเหลว
  ที่มา : Philippine Daily Inquirer October 19, 2018

  อินเดีย

   ภาวะราคาขาวปรับตัวลดลงติดตอกัน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อจากตางประเทศเขามาไมมากนัก โดยราคาขาวนึ่ง 5% อยูที่
ตันละ 367 - 373 ดอลลารสหรัฐ ลดลงประมาณ 1 - 3 ดอลลารสหรัฐ จากเมื่อสัปดาหที่ผานมาที่ตันละ 370 - 374 ดอลลารสหรัฐ 
ประกอบกบัชวงน้ีโรงสรีอผลผลติขาวฤดกูาลใหมทีกํ่าลงัจะออกสูตลาดในชวงเดอืนหนา กอนทีจ่ะเสนอราคาขายใหผูซือ้ตางประเทศ 
โดยคาดวาปริมาณผลผลิตขาวฤดูกาลใหม (summer-sown rice) ที่กําลังจะออกสูตลาดนี้ จะมีประมาณ 99.24 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมาประมาณรอยละ 1.8
   สําหรับคาเงินรูปไดออนคาลงนับตั้งแตตนป ประมาณรอยละ 13 น้ัน ไดสงผลดีตอการแขงขันในตลาดกับประเทศ
ผูสงออกรายอื่นๆ เชน ไทย และเวียดนาม เพราะผูสงออกอินเดียสามารถเสนอขายขาวไดในราคาที่ตํ่ากวา
   โดยในปการผลิต 2560/61 นี้ (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) องคการอาหารแหงชาติ (Food Corporation of 
India; FCI) สามารถจัดหาขาวในฤดู Kharif marketing season ไดประมาณ 38.177 ลานตัน (ณ วันที่ 30 กันยายน) จากที่
รัฐบาลไดตั้งเปาไว 37.5 ลานตัน ซึ่งมากกวาปที่ผานมา (2559/60) ที่จัดหาไดประมาณ 38.7 ลานตัน (จากเปาหมายที่กําหนดไวที่ 
33.0 ลานตัน) โดยขาวที่จัดหาไดสวนใหญมาจาก แควน Punjab ประมาณ 11.833 ลานตัน และ Andhra Pradesh ประมาณ 
3.994 ลานตัน สวนที่เหลือมาจากแควนอื่นๆ เชน Chattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Odisha, และ West Bengal
   ทั้งนี้ ในปการตลาด 2560/61 รัฐบาลไดกําหนดราคารับซื้อขาวขั้นตํ่า (the minimum support price; MSP) 
สําหรับขาวเกรดธรรมดา (common grade rice) อยูที่ตันละ 1,550 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณตันละ 236 ดอลลารสหรัฐ 
สวนขาวเกรด A กําหนดไวที่ 1,590 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณตันละ 242 ดอลลารสหรัฐ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

   สานกัขาว Reuters รายงานวา การประมลูขายขาวจากสตอ็กของรัฐบาล เมือ่วนัที ่8 ตลุาคมทีผ่านมา ศนูยการคาธญัพชื
แหงชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายขาวได 9,897 ตัน คิดเปนรอยละ 1.64 ของจํานวนที่นํามาประมูล
ทั้งหมดประมาณ 603,476 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,006 หยวนตอตัน หรือประมาณ 290 ดอลลารสหรัฐตอตัน สวนการ
ประมลูขายขาวจากสต็อกของรฐับาล เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม ศนูยการคาธญัพชืแหงชาตไิมสามารถขายขาวไดจากทีน่าํมาประมลูทัง้หมด
ประมาณ 817,664 ตัน
   ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนยการคา
ธญัพชืแหงชาตไิดนาํขาวเปลอืกจากสตอ็กของรฐับาลออกมาประมลูขายประมาณ 78.98 ลานตนั แตสามารถขายไดประมาณ 7.96 
ลานตัน หรือประมาณรอยละ 10.07 ของจํานวนที่นําออกมาประมูล โดยขาวในปการตลาด 2556/57 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292 - 
378 ดอลลารสหรัฐตอตัน และขาวปการตลาด 2558/59 - 2560/61 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353 - 415 ดอลลารสหรัฐตอตัน
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   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวาในปการตลาด 2561/62 (กรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 
ประเทศจีนจะมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 201.834 ลานตัน ซึ่งคิดเปนขาวสารประมาณ 141.284 ลานตัน มากกวาที่คาดไวที่ 
140.8 ลานตัน แตลดลงจากปกอนหนา (2560/61) ที่มีประมาณ 145.989 ลานตัน
   ดานความตองการบริโภคขาวในป 2561/62 คาดวาจะมีประมาณ 145 ลานตันขาวสาร มากกวาที่คาดการณไวที่ 143.5 
ลานตัน และเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่ 143.5 ลานตัน เนื่องจากคาดวาความตองการนําไปใชในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ทางดาน
ภาวะราคาขาวในประเทศชวงนีม้แีนวโนมออนตวัลงจากการทีรั่ฐบาลระบายขาวเกาจากสตอ็กสาํรองของรัฐบาลออกสูตลาด ทาํให
อุปทานขาวในตลาดมีมากขึ้น สงผลใหราคาขายสงทั้งขาวเปลือกและขาวสารในตลาด โดยเฉพาะขาวสายพันธุ Indica ปรับลดลง
ประมาณรอยละ 3 และรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา
   สําหรับการนําเขาขาวในป 2561/62 คาดวาจะมีประมาณ 5 ลานตันขาวสาร ตํ่ากวาที่คาดการณไวกอนหนาที่ 5.5 ลาน
ตัน โดยปจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายในการเพิ่มแหลงนําเขาขาว โดยใชมาตรการดานสุขอนามัย (phytosanitary protocols) และ
การลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandums of Understanding) กับแตละประเทศ ซึ่งประเทศลาสุดที่รัฐบาลจีนไดทําขอ
ตกลง คือ อนิเดยี ซึง่กอนหนานีอิ้นเดยีสามารถสงออกไดเฉพาะขาวบาสมาตเิทาน้ัน แตหลงัจากทีท่ัง้สองประเทศไดลงนามในพธิสีาร
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแลวเมื่อชวงกลางปที่ผานมา ทําใหในขณะนี้อินเดียสามารถสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติไปยังประเทศจีน
ไดแลว
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 14,857 บาท ราคาลดลงจากตันละ 15,138 บาท ของเดือนกันยายน 
2561 รอยละ 1.86 แตสูงขึ้นจากตันละ 11,531 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 28.84 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,596 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,553 บาท ของเดือนกันยายน 
2561 รอยละ 0.57 และสูงขึ้นจากตันละ 7,358 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 3.23

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,150 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนกอน แตสูงขึ้นจากตันละ 
28,561 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 16.07
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,842 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,750 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 0.78 และสูงขึ้นจากตันละ 11,555 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 2.48

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะล ิ100% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 1,116 ดอลลารสหรฐัฯ (36,266 บาท/ตนั) ราคาลดลงจากตนัละ 1,131 
ดอลลารสหรัฐฯ (36,586 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 1.32 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.87) และสูงขึ้นจากตัน
ละ 955 ดอลลารสหรัฐฯ (31,519 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 16.85 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 15.06)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 411 ดอลลารสหรัฐฯ (13,356 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 406 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,118 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 1.23 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 1.81) และสูงขึ้นจากตันละ 394 ดอลลาร
สหรัฐฯ (12,992 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 4.31 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 2.80)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 32.4966 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนตุลาคม 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 8.160 -0.58

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.120 -0.61

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 144.560 145.770 144.953 145.989 0.51 140.800 -3.55

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 111.000 -1.69

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 7.700 -1.12

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 12.150 -0.69

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.471 -0.06 29.069 2.10

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.200 4.07

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.947 22.76

อื่น ๆ 48.067 48.659 48.110 50.47 48.74 0.64 49.12 0.79

รวม 478.987 479.876 473.490 487.368 491.517 0.67 487.759 -0.76

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

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 113.871 122.085 127.963 132.872 136.907 4.64 145.920 6.58

ผลผลิต 478.987 479.876 473.490 487.368 491.517 0.67 487.759 -0.76

นําเขา 44.182 42.744 40.207 48.112 49.025 3.32 49.734 1.45

ใชในประเทศ 473.862 473.997 468.581 483.333 482.504 0.56 488.471 1.24

สงออก 44.182 42.744 40.207 48.112 49.025 3.32 49.734 1.45

สต็อกปลายป 122.085 127.963 132.872 136.907 145.920 4.33 145.208 -0.49

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนตุลาคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 0.260 -5.45

บราซิล  0.852 0.895 0.641 0.594 1.000 -0.89 0.850 -15.00

พมา  1.688 1.735 1.300 3.350 3.000 19.82 3.000 0.00

กัมพูชา  1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน  0.393 0.262 0.368 1.173 1.700 55.71 1.900 11.76

อียู  0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา  0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย  11.588 11.046 10.040 12.560 13.000 3.65 13.000 0.00

ปากีสถาน  3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.250 -1.16

ปารากวัย  0.380 0.371 0.557 0.500 0.600 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 4.649 4.609 4.411 4.160 -2.93 4.314 3.70

รวม  44.182 42.744 40.207 48.112 49.025 3.32 49.734 1.45

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

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 5.000 3.76 5.000 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 2.000 6.27 2.000 0.00

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.000 -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 1.300 13.04

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 1.900 -3.95 1.800 -5.26

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.150 4.78 1.250 8.70

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 15.601 15.212 17.68 17.72 2.71 18.29 3.24

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 49.025 3.32 49.734 1.45

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

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 8.025 0.00

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.100 -1.16 10.100 0.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 140.334 140.799 141.448 142.103 0.41 142.500 0.28

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 100.000 1.36

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.000 -0.39 38.200 0.53

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.730 8.655 0.53 8.600 -0.64

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 13.250 0.54 13.500 1.89

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 21.800 -0.18 22.100 1.38

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 4.222 -1.33

อื่น ๆ 67.732 67.797 67.893 76.168 71.756 2.35 76.141 6.11

รวม 473.862 473.997 468.581 483.333 482.504 0.56 488.471 1.24

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

( ประมาณการเดือน ตุลาคม 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 94.500 11.83 96.000 1.59

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 2.410 2.167 -7.81 1.882 -13.15

ฟลิปปนส  1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 2.738 19.67

ไทย  11.999 11.270 8.403 4.238 3.188 -30.43 3.438 7.84

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.403 50.38

อื่น ๆ  16.583 20.552 19.391 18.291 17.864 0.32 16.939 -5.18

รวม  122.085 127.963 132.872 136.907 145.920 4.33 145.208 -0.49

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนตุลาคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.258 ลานตัน 
มูลคา 3,932 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.280 ลานตัน มูลคา 
4,381 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 7.86 และ
รอยละ 10.25 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.091 
ลานตัน มูลคา 2,170 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.084 
ลานตัน มูลคา 2,150 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 8.33 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนตุลาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดบัไรนา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.56 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.49 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.81 และสงูขึน้จากกโิลกรัมละ 1.41 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 81.56
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.07 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 5.67 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 10.58 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
3.81 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 33.07
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.91 บาท สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.32 
และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.11 บาท ในชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 26.09
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.45 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 15.35 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.65 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
11.17 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 38.32

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.41 ลานไร ผลผลิต 29.98 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.57 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ลานไร ผลผลิต 
27.88 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.47 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.73 รอยละ 7.53 และ
รอยละ 2.88 ตามลาํดบั โดยเดอืนตลุาคม 2561 คาดวาจะมผีลผลติ
ออกสูตลาด 1.20 ลานตัน (รอยละ 4.01 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

กันยายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.273 ลานตัน มูลคา 
2,078 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.205 ลานตัน มูลคา 
1,526 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 33.17 และ
รอยละ 36.17 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 3,498.390 ตัน มูลคา 
28.620 ลานบาท สูงข้ึนจากปริมาณ 251.600 ตัน มูลคา 
2.161 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 1,290.46 
และรอยละ 1,224.39 ตามลําดับ

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง

พันตัน

เดือน

ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เล้ียงสัตวโลกป 2561/62 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 วามี 
1,068.31 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1,034.23 ลานตนั ในป 2560/61 
รอยละ 3.30 โดย สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล อารเจนตินา 
ยเูครน แคนาดา อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส เอธโิอเปย และเซอรเบีย 
ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,107.17 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,063.81 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.08 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต แอฟริกาใต อินโดนีเซีย อารเจนตินา ไนจีเรีย เกาหลีใต 
และอิหราน มีความตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 
158.60 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 150.95 ลานตัน ในป 2560/61 
รอยละ 5.07 โดยอารเจนตินา ยูเครน เซอรเบีย ปารากวัย 
และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน สหภาพ
ยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต อียิปต เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย 
จีน ซาอุดิอาระเบีย แอลจีเรีย มาเลเซีย เปรู บังกลาเทศ ชิลี 
สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา บราซิล และคิวบา มีการนําเขาเพิ่ม
ขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนตุลาคม 2561 (1-15 ตุลาคม 2561) ปริมาณการ
สงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 18,315 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนตุลาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.11 บาท เพิม่ข้ึนจากกโิลกรมัละ 
6.56 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 8.38 และ
เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 6.06 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 
รอยละ 17.33 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.65 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.22 บาท 

ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 8.24 และเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 4.87 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 16.02
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.67 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 8.65 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 
11.79 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.94 บาท ของเดือนตุลาคม 
2560 รอยละ 21.79 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.16 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.23 บาท 
ของเดอืนกนัยายน 2561 รอยละ 11.30 และเพิม่ขึน้จากกโิลกรัม
ละ 7.25 บาท ของเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 26.34
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 307.15 ดอลลาร
สหรัฐ (9,983 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 278.00 ดอลลาร
สหรฐั (8,998 บาท/ตนั) ของเดอืนกนัยายน 2561 รอยละ 10.49 
และเพิม่ขึน้ในรปูของเงนิบาท ตนัละ 985.00 บาท เมือ่เทยีบกบั
เดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 250.00 ดอลลารสหรัฐ (8,251 
บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 22.86 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท
ตันละ 1,732.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 145.36 
ดอลลารสหรัฐ (4,782 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 135.83 
ดอลลารสหรัฐ (4,454 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 7.02 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 328.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 130.71 
ดอลลารสหรัฐ (4,368 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 11.21 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 414.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 233 ดอลลาร
สหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 236 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 1.27 แตสูงขึ้นจากตันละ 169 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 37.87

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 508 
ดอลลารสหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 472 ดอลลารสหรัฐฯ ใน
เดือนที่ผานมารอยละ 7.63 แตสูงขึ้นจากตันละ 329 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 54.41

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 198.21 227.79 -12.99

ผลผลิต 1,068.31 1,034.23 3.30

นําเขา 158.60 150.95 5.07

สงออก 158.60 150.95 5.07

ใชในประเทศ 1,107.17 1,063.81 4.08

สต็อกปลายป 159.35 198.21 -19.61

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟาง
โลก ป 2561/62 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 วามี 59.21 ลาน
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 57.55 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.88 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย เม็กซิโก 
เอธิโอเปย ซูดาน จีน อารเจนตินา ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ 
และชาด ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2561/62 มี 59.46 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.19 
ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.18 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา ซูดาน บูรกินาฟาโซ สหภาพยุโรป และแคเมอรูน 
มคีวามตองการใชเพิม่ขึน้ ดานการคาโลกคาดวาม ี6.46 ลานตนั 
ลดลงจาก 6.80 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 5.00 โดย

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.72  5.36 -11.94

ผลผลิต 59.21  57.55 2.88

นําเขา 6.46 6.80 -5.00

สงออก 6.46 6.80 -5.00

ใชในประเทศ 59.46 58.19 2.18

สต็อกปลายป 4.47  4.72 -5.30

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา เคนยา และยูเคนสงออกลดลง 
ประกอบกบัสหรฐัอเมรกิา และจีน นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายไดเดือนตุลาคม 
2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนตุลาคม 2561 
(ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561-มิถุนายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 137 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 813,674 ไร ผลผลิต 109,935 ตัน และผลผลิตตอไร 132 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 0.02 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.18 และรอยละ 3.79 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนตลุาคม 2561 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 22.00 บาท 
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 26.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561 
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบี เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรัมละ 23.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 18.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 12.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
25.95 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.93 บาท ของ
เดือนกันยายน 2561 รอย 3.64
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เดือนนี้ ราคากิ โลกรัมละ 
23.93 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.92 บาท ของ
เดือนกันยายน 2561 รอยละ 0.04
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
18.91 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 18.90 บาท ของ
เดือนกันยายน 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 และผลผลิต
เฉลี่ยตอไร สูงขึ้นเปน 288 กิโลกรัม จาก 283 กิโลกรัม 
ของปที่ผานมารอยละ 1.77 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนตุลาคม 2561 มีประมาณ 

 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 2 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 13.88 
สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 12.87 บาท ของเดอืนกนัยายน 2561 
รอยละ 7.85 

 ถัว่นิว้นางแดง เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.74 สูงขึน้จาก
ราคากิโลกรัมละ 25.68 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 
0.23

369.48 ลานตัน สูงขึ้นจาก 337.45 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 9.49
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.16 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.98 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผาน
มา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 870.44 เซนต (10.53 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชล
ละ 827.62 เซนต (9.99 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
5.17 แตลดลงจากบุชเชลละ 975.87 เซนต (11.98 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 10.80
 ราคากากถัว่เหลอืงซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดชคิาโก เฉลีย่
ตนัละ 316.98 ดอลลารสหรฐัฯ (10.44 บาท/กก.) สูงขึน้จากตนั
ละ 309.98 ดอลลารสหรัฐฯ (10.18 บาท/กก.) ในเดือนที่ผาน
มารอยละ 2.26 และสูงขึ้นจากตันละ 315.15 ดอลลารสหรัฐฯ 
(10.52 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.58
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

สหรัฐอเมริกา 127.63 120.04

บราซิล 120.50 119.80

อารเจนตินา 57.00 37.80

จีน 15.00 14.20

อินเดีย 10.35 8.35

ปารากวัย 9.80 9.81

แคนาดา 7.50 7.72

อื่น ๆ 21.70 19.74

รวม 369.48 337.45

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : October 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนตุลาคม 
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 4.60 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนตุลาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.28 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 26.68 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 5.25 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.40 บาท ของเดือน
ตุลาคม 2560 รอยละ 18.13
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.17 บาท

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561 และเดือน
ตุลาคม 2560
  ถัว่ลสิงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกันยายน 2561 และเดือน
ตุลาคม 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 45.71 42.89 -6.17

นําเขา 3.19 3.29 3.13

สงออก 3.68 3.53 -4.08

สกัดนํ้ามัน 18.82 17.90 -4.89

สต็อกปลายป 3.88 2.82 -27.32

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

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 1.455 ลานตันคิด 
เปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.247 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.274 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.217 ลานตัน 
ของเดือนกันยายน 2561 คิดเปนรอยละ 14.21 และรอยละ 
13.82 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลงอยูที่ 2,218 ริงกิต
ตอตัน (532.98 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 0.9 เนื่องจาก
ปริมาณสต็อกนํ้ามันปาลมดิบปรับตัวสูงข้ึนในเดือนกันยายน 
2561 ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน รวมทั้งผลผลิตปาลม
นํ้ามันในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 เมื่อเทียบจากชวง
เดยีงกนัของเดอืนทีผ่านมา ขณะเดยีวกนัการสงออกนํา้มนัปาลม
ดิบชะลอตัวลงจึงสงผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซีย
ปรับตัวลดลง สําหรับผลผลิตปาลมนํ้ามันของมาเลเซียคาดวา
จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 และจะเร่ิมชะลอตัว
ในชวงตนป 2562 

ราคา

 ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดือนน้ี เฉลีย่
กโิลกรมัละ 2.82 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 3.09 บาท ในเดอืน

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.90 17.80 -0.56

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น ๆ 21.16 20.39 -3.66

รวม 45.71 42.89 -6.17

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิตถั่ว
ลิสงโลก ป 2561/62 ณ เดือนตุลาคม 2561 มีผลผลิต 42.89 
ลานตนั ลดลงจาก 45.71 ลานตนั ของป 2560/61 รอยละ 6.17 
หรือคิดเปนรอยละ 8.03 ของผลผลิตพืชน้ํามันของโลก โดย
ถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 2561/62 
มีปริมาณ 369.48 ลานตัน 72.13 ลานตัน และ 49.76 ลานตัน 
ตามลําดับ

ที่ผานมารอยละ 8.74 และลดลงจากกิโลกรัมละ 3.49 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.20 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 18.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.18 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.15 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
21.59 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.63 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 533.00 ดอลลารสหรัฐฯ (17.55 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 556.57 ดอลลารสหรัฐฯ (18.29 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 4.23 และลดลงจากตันละ 723.30 ดอลลาร
สหรัฐฯ (24.15 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 26.31 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,130.14 ริงกิต (17.03 บาท/กก.) ลดลงจากตัน
ละ 2,168.92 ริงกิต (17.35 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
1.79 และลดลงจากตันละ 2,750.03 ริงกิต (21.92 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.54
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทัง้เมลด็ชนดิคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลก
ป 2561/62 ณ เดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณ 26.49 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.90 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.52

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 มีปริมาณ 27.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
26.84 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.65 ดานการนําเขา 
มีปริมาณ 9.02 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.93 ลานตัน ของ
ป 2560/61 รอยละ 1.01 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.02 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.87 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.69

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  รางพระราชบัญญัติออยและนาตาลทราย (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2561 อนุมตัแิละ
รับทราบดังนี้ 
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาล
ทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง อุตสาหกรรมเสนอ 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนตุลาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.60 17.61 0.06

ผลผลิต 26.90 26.49 -1.52

นําเขา 8.93 9.02 1.01

ใชในประเทศ 26.84 27.82 3.65

สงออก 8.87 9.02 1.69

สต็อกปลายป 17.61 16.21 -7.95

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA 
 ประจําเดือนตุลาคม 2561

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนตุลาคม สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนตุลาคม 2561 
ทําสัญญาเดือนตุลาคม เฉลี่ยปอนดละ 77.44 เซนต (กิโลกรัม
ละ 56.22 บาท) ลดลงจากปอนดละ 80.66 เซนต (กิโลกรัมละ 
58.31 บาท) ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 3.99 และ
ลดลงในรูปเงนิบาทกิโลกรัมละ 2.09 บาท แตสงูขึน้จากปอนดละ 
68.26 เซนต (กิโลกรัมละ 50.29 บาท) ของเดือนตุลาคม2560 
รอยละ 13.45 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 5.93 บาท

และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน ศาลยุติธรรม และธนาคาร
แหงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะ
กรรมการประสานงานสภา นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ต.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 13.95 13.75 13.82 11.68 +2.14

พ.ค. 62 14.04 13.87 13.96 11.80 +2.16

ก.ค. 62 14.08 13.92 14.00 11.91 +2.09

ต.ค. 62 14.22 14.06 14.14 12.20 +1.94

มี.ค. 63 14.70 14.54 14.62 12.77 +1.85

พ.ค. 63 14.59 14.47 14.55 12.83 +1.72

ก.ค. 63 14.46 14.39 14.45 12.87 +1.58

ต.ค. 63 14.44 14.41 14.44 13.03 +1.41

มี.ค. 64 14.68 14.67 14.70 13.38 +1.32

พ.ค. 64 - - 14.60 13.35 +1.25

ก.ค. 63 - - 14.53 13.40 +1.13

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ต.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ธ.ค. 61 380.30 375.80 377.00 333.00 +44.00

มี.ค. 62 379.90 375.30 376.00 336.40 +39.60

พ.ค. 62 382.90 378.80 379.20 339.20 +40.00

ส.ค. 62 385.40 381.90 382.30 342.10 +40.20

ต.ค. 62 387.90 384.90 382.10 346.00 +36.10

ธ.ค. 62 391.20 388.30 388.70 350.90 +37.80

มี.ค. 63 393.00 393.00 393.00 350.90 +42.10

พ.ค. 63 394.70 394.70 394.70 354.70 +40.00

   2. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบ
ระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ กฎหมายลาํดบัรองตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

ตางประเทศ 

  รายงานการสงออกนํ้าตาลของสหภาพยุโรป
  สหภาพยุโรป (EU) สงออกนํ้าตาลทรายขาวในเดือน
สิงหาคม 2561 จํานวน 202,000 ตัน ลดลงจาก 223,000 ตัน 

ในเดือนกรกฎาคม รอยละ 9.42 แตเพิ่มขึ้นจาก 122,000 ตัน 
ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 65.57 รวมการสงออก
ในชวง 11 เดือนแรกของป 2560/2561 (ตุลาคม-กันยายน) มี
จํานวน 3.14 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.22 ลานตัน ในชวงเวลา
เดียวกันของปกอน โดยสงออกไปยังประเทศอียิปตรอยละ 16 
อสิราเอลรอยละ 11 ซเีรยีรอยละ 7 ศรลีงัการอยละ 6 ตุรกรีอยละ 
5 เลบานอนรอยละ 4 และมอริเตเนียรอยละ 3 ตามลําดับ
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 6) น้ํายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.69 บาท 
ลดลงจาก 37.09 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.40 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.07

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนพฤศจิกายน 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 48.14 บาท 
ลดลงจาก 48.44 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.30 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.61
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 46.99 บาท 
ลดลงจาก 47.29 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.30 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.62
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.58 บาท 
ลดลงจาก 44.59 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.01 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.03
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.79 บาท ลดลง
จาก 33.98 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.19 บาท หรือ
ลดลงรอยละ  0.57

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 47.89 บาท 
ลดลงจาก 48.19 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.30 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.61
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 46.74 บาท 
ลดลงจาก 47.04 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.30 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.63
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.33 บาท 
ลดลงจาก 44.34 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.01 บาท 
หรือลดลงรอยละ 0.03
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.54 บาท ลดลง
จาก 33.73 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.19 บาท หรือ
ลดลงรอยละ  0.58

3. ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 ในตลาดลวงหนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
142.05 เซนตสหรัฐฯ (46.16 บาท) ลดลงจาก 143.19 เซนต
สหรัฐฯ (46.34 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  1.14 เซนต
สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 0.79
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
153.96 เยน (43.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 151.53 เยน (43.51 
บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ  2.43 เยน หรือเพิม่ขึน้รอย
ละ

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณการผลิตและการใช

ยางธรรมชาติ

 จากขอมูลการผลิตยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผูผลติยางธรรมชาตใินระหวางเดอืน มกราคม – กนัยายน 2561 
ผลผลิตยางธรรมชาติโลกมีประมาณ 9.78 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมาที่มีปริมาณ 9.64 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.45 
ในขณะท่ีความตองการใชยางธรรมชาติของโลกระหวางเดือน 
มกราคม – กันยายน 2561 มีประมาณ 10.65 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากปท่ีผานมาที่มีปริมาณ 9.99 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.61 โดยในชวงดงักลาวของป 2561 ประมาณการความตองการ
ใชมีสูงกวาผลผลิตปริมาณ 0.87 ลานตัน 

ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.70 บาท ลดลงจาก 41.86 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัม
ละ 1.16 บาท หรือลดลงรอยละ 2.77 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.20 บาท ลดลงจาก 41.36 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัม
ละ 1.16 บาท หรือลดลงรอยละ 2.80
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
39.71 บาท ลดลงจาก 40.86 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัม
ละ 1.15 บาท หรือลดลงรอยละ 2.83
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.03 บาท 
ลดลงจาก 19.55 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.52 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.69
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.08 บาท 
ลดลงจาก 16.30 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.22 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.30
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาในภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื เนือ่งจากภาครฐัมกีารสงเสริมใหปลกูแซม

ในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 เริ่มให

ผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากจังหวัด

ชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต ประสบปญหา

ฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟผสมเกสรไมติด 

จึงติดผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง

เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณน้ําฝนเพียง

พอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิต

สูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือน

กุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไม

ผล เชน ทุเรยีนท่ีเกษตรกรปลกูไวเริม่ใหผลผลติ เกษตรกรจงึโคน

ตนกาแฟท่ีไมสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลติตอไรคาด

วาลดลง เน่ืองจากเกิดฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 ถงึตน

ปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน ทําให

ดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวาปที่

ผานมา ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืน

กุมภาพันธ 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 9 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กันยายน) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ มปีริมาณ 384.68 ตนั 

มูลคา 76.55 ลานบาท โดยสูงขึ้นรอยละ 53.49 และรอยละ 
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49.67 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 

119.87 ตนั มลูคา 29.10 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 

2.36 และ 16.41 ตามลาํดบั สาํหรบักาแฟสาํเร1็0.63 7.61 ตาม

ลําดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออก 19,129.89 

ตัน มูลคา 2,006.46 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 

45.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ

 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 9 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กันยายน) เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 

48,348.39 ตัน มูลคา 2,994.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

30.59 และรอยละ 2.09 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟ

คั่ว มีปริมาณ 1,259.27 ตัน มูลคา 388.52 ลานบาท หรือลด

ลงรอยละ 51.20 และรอยละ 40.76 ตามลําดับ สําหรับกาแฟ

สาํเรจ็รปูมปีรมิาณนําเขา 4,723.11 ตนั หรอืลดลงรอยละ 2.86 

และมูลคา 1,344.27 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.04 และ

กาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 5,320.82 ตัน มูลคา 

825.05 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 40.30 และรอยละ 29.52 

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 และเปนผู

ผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 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 

ลานตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 

8.66 เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 

มีการสงออก ปริมาณ 1.659 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.653 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.36 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

ตุลาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 137.34 เซนต/ปอนด (102.95 บาท/กิโลกรัม) 

สูงขึ้นจาก 121.18 เซนต/ปอนด (87.61 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 13.32

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 85.32 เซนต/ปอนด (63.95 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น

จาก 76.70 เซนต/ปอนด (55.45 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน

รอยละ 11.24

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 แตปริมาณผลผลิตโดยรวมใน
ปนี้ลดลง ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาลใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

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.-ส.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
368 ตนั มลูคา 91.69 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
40 ตัน มูลคา 20.56 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 295 
มูลคา 71.14 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนตุลาคม 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 18.07 สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
239.77 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สาํหรับเดอืนตลุาคม ป 2561 พริกไทยดาํ-คละ มรีาคาเฉลีย่
กิโลกรัมละ 146.24 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลง
รอยละ 0.29 และพริกไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 268.84 บาท 
ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 22.20 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่าสุด-
สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.11 
ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ คอื 330-350 บาท/กโิลกรมั สวนพริกไทยดาํ-
รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาลดลงจากปที่ผาน
มารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
    สาํหรับเดอืนตลุาคม 2561 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานรวมทั้งประเทศ
ออกสูตลาดเพิ่มข้ึนจากเดือนที่ผานมา โดยมีผลผลิตประมาณ
วันละ 7,000 - 8,000 ตัน ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน 
ทําใหผลผลิตบางสวนมีคุณภาพไมตรงตามความตองการของ

โรงงานแปรรปูสบัปะรด ทาํใหโรงงานแปรรปูสบัปะรดปรบัราคา
รับซื้อสับปะรดโรงงานจากเกษตรกรลดลงจากเดือนกันยายนที่
ผานมา

การคา

 เดอืนสงิหาคม 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ
สับปะรด ปริมาณ 58,904 ตัน มูลคา 1,790.57 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 57,405 ตัน มูลคา 1,723.98 ลานบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.61 และรอยละ 
3.86 และปริมาณเพิม่ขึน้จาก 52,462 ตนั ในเดอืนสงิหาคม 2560 
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และเพิ่มขึ้นจากปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,577 ตัน มูลคา 220.82 
ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.65 
และรอยละ 3.56

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 45 ตัน มูลคา 4.29 ลานบาท ปริมาณ
เพ่ิมขึน้จาก 23 ตนั ในเดอืนกรกฎาคม 2561 หรือเพิม่ขึน้รอยละ 
97.04 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 4.92 ลานบาท ในเดอืนกรกฎาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 12.76 และปริมาณลดลงจาก 71 ตัน 
ในเดือนสิงหาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 36.47 ขณะที่มูลคา
เพิ่มขึ้นจาก 4.16 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.19

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,618 ตัน มูลคา 25.21 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1,048 ตัน มูลคา 16.02 ลานบาท ในเดือน
กรกฎาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 54.38 และรอยละ 57.38 
และลดลงจากปรมิาณ 2,059 ตนั มลูคา 31.95 ลานบาท ในเดอืน
สิงหาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 21.38 และรอยละ 21.10

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนตุลาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 3.36 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.12 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 7.53 และลดลงจากกิโลกรัมละ 4.11 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.37
 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
7.23 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.89 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 8.37 และลดลงจากกิโลกรัมละ 9.18 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมา

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.28 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 1,980.98 
ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 9.61

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 
รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 ส งออกปริมาณ 45,146 ตัน มูลค า 1,238.13 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 43,409 ตัน มูลคา 1,167.83 
ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นร อยละ 
4.00 และรอยละ 6.02 และปริมาณเพิ่มข้ึนจาก 37,803 ตัน 
ในเดือนสิงหาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.43 ขณะที่
มูลคาลดลงจาก 1,317.70 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2560 
หรือลดลงรอยละ 6.04

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,775 ตัน มูลคา 292.52 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 10,224 ตนั มลูคา 341.01 ลานบาท ในเดอืน
กรกฎาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 14.17 และรอยละ 14.22 
และลดลงจากปริมาณ 9,828 ตัน มูลคา 392.96 ลานบาท 
ในเดอืนสงิหาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 10.72 และรอยละ 25.56

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 28 ตัน มูลคา 1.72 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 45 ตัน มูลคา 3.43 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 38.93 และรอยละ 49.74 และลดลง
จากปริมาณ 122 ตัน มูลคา 13.40 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 77.49 และรอยละ 87.11

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 3,290 ตัน มูลคา 228.68 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 2,654 ตนั มลูคา 190.77 ลานบาท ในเดอืน
กรกฎาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.95 และรอยละ 19.87 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 64 ฉบับที่ 744 พฤศจิกายน 2561 37

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอยจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากเขาสูเทศกาลถือศีลกินเจ ประกอบ
กับสถานศึกษาปดภาคเรียน สงผลใหภาวะตลาดสุกรคอนขาง
เงียบเหงา แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ส.ค. 2561 
มีปริมาณ 151 ตัน มูลคา 12.70 ลานบาท ลดลงจากเดือน ก.ค. 
2561 มีปริมาณ 265 ตัน มูลคา 19.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
43.02 และรอยละ 35.17 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ส.ค. 2561 
มีปริมาณ 649 ตัน มูลคา 157.63 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ก.ค. 2561 มีปริมาณ 717 ตัน มูลคา 169.81 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 9.48 และรอยละ 7.17 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 59.39 บาท 
ลดลงจากกโิลกรมัละ 60.12 บาท ของเดือนทีผ่านมารอยละ 1.22 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 58.02 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.80 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 60.24 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 61.53 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
1,700 บาท ลดลงจากตัวละ 1,775 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 4.23 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสกุรมชีวีติ ณ แหลงผลติภาคกลาง จากกรม
การคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 65.17 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ2.56

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดือนนี้ราคาไกเนื้อที่เกษตรกรขายไดลดลงจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากเดือนนี้เขาสูเทศกาลถือศีลกินเจอีกทั้ง
สถานศึกษาปดภาคเรียน ทําใหภาวะตลาดไกเนื้อไมคอยคึกคัก 
สงผลใหความตองการบรโิภคไกเนือ้ลดลง แนวโนมคาดวาเดอืน
หนาราคาจะลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแขง็เดอืน ส.ค. 2561 
ปริมาณ 26,430 ตัน มูลคา 2,259.90 ลานบาท สูงขึ้นจาก
เดือน ก.ค. 2561 ปริมาณ 25,733 ตัน มูลคา 2,073.01 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.71 และรอยละ 9.02 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ส.ค. 2561 ปริมาณ 
50,392 ตัน มูลคา 7,237.45 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
ก.ค. 2561 มีปริมาณ 46,380 ตัน มูลคา 6,473.76 ลานบาท 
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดลดลงจากเดือน
ทีผ่านมา เนือ่งจากเดอืนนีเ้ขาสูเทศกาลถอืศลีกนิเจ ประกอบกับ
ตลาดหลักของไขไกสถานศึกษาปดภาคเรียน ทําใหภาวะ
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เดือน

ไขไก

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

ตลาดไขไกคอนขางเงียบเหงาไมคอยคึกคัก สงผลใหราคาไขไก
ที่เกษตรกรขายไดลดลง แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะ
ทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
ส.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 24.40 ลานฟอง มูลคา 85.85 
ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ก.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 18.38 
ลานฟอง มูลคา 77.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.75 และ
รอยละ 10.67 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลีย่ทัง้ประเทศรอยฟองละ 
270 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 282 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 4.26 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ 
273 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 280 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 267 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน 
สวนราคาลกูไกไขตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 15.33 บาท 
ลดลงจากตัวละ 18.00 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 14.83

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 275 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 309 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.00

คิดเปนรอยละ 8.65 และรอยละ 11.80 ตามลาํดบั ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เนื้อที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 33.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.02 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.50 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
33.36 บาท ภาคใต กโิลกรมัละ 39.32 บาท สวนภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศของ

บริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 10.50 บาท ลดลงจากตัวละ 
12.25 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 14.29

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.90 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.44 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 48.20 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.68

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 330 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 328 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.61 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 340 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 308 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 349 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา
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 รายการ ต.ค. 60 พ.ย. ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 61

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 54.89 52.67 50.55 48.38 47.00 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.39

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

49.90 53.50 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.17

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 248 245 256 254 263 257 265 278 278 279 281 282 270

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

266 261 251 252 271 258 285 311 311 311 311 309 275

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.30

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.60

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
89.44 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.27 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.78 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 83.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
87.99 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.30 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.84 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.34 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 90.49 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.57 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนตุลาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนตุลาคม 2561

 เอกวาดอรกระตุนการลงทุนอุตสาหกรรมกุงในประเทศ
 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจาก Undercurrent News 
นาย Avrim Lazar ที่ปรึกษา SSP (Sustainable Shrimp 
Partnership) กลาววาประเทศเอกวาดอรมคีวามพยายามอยาง
มากที่จะสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑกุง ซึ่งจะเปนสิ่งที่
ทาทายอุตสาหกรรมกุงในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอยางมาก การสรางพันธมิตรในปนี้เกิดจากผลผลิตกุง
จากประเทศอินเดียที่ลนตลาด ทําใหราคากุงลดลง เปนผลให
ผูผลิตกุงลดตนทนุการผลติลง เพือ่ใหสามารถแขงขนัได ประเทศ
เอกวาดอรวางแผนที่จะนํามาตรฐานความยั่งยืนในการสราง
ความแตกตางทางดานราคา ดวยการสรางผลผลติกุงทีม่คีณุภาพ
สูง ปลอดภัย และสรางความนาเช่ือถือในเรื่องของความยั่งยืน 
แทนที่จะแขงขันกันทางดานราคา อยางไรก็ตามผูคากุงมีความ
ตองการกุงที่ราคาถูกมากกวาสินคากุงที่มีความแตกตาง 
 SSP มคีวามพยายามทีจ่ะสรางมาตรฐานทางดานความ
ยั่งยืนใหกับผูบริโภคไดรับรู โดยนําเอาเทคนิคในอุตสาหกรรม
ปลาแซลมอนมาใชในการจดัการฟารม แมอาจจะประสบปญหา
การขาดทุนอยางหนัก โดยเริ่มแรกสินคาทั้งหมดจะตองไดรับ
การรับรองจากสถาบัน Aquaculture Stewardship Council. 
จากนั้นผูผลิตในกลุมนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ประการ 
คือ การไมใชยาปฏิชีวนะ การตรวจสอบยอนกลับไดอยางเต็ม
รูปแบบ และสงผลกระทบตอระบบนํ้าในทองถิ่นใหนอยที่สุด 
ซึ่งอุตสาหกรรมกุ งของประเทศเอกวาดอรมีความตองการ
ที่จะเปนผูนําในการผลิต ดวยการกระตุนผูผลิตในประเทศแถบ
เอเชียใหมีการปรับปรุงคุณภาพฟารมและการนําเอามาตรฐาน
ที่ดีที่สุดมาใช (Undercurrent News, 2018) 
 ในเดือนตุลาคม 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภทสง
เขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลากรุงเทพ 
ทีผ่านการประมลูและไมผานการประมลูจากการประเมนิไดรวม
ทั้งสิ้น 1,338 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,318 ตัน ของเดือนกอนรอย
ละ 1.52 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,262 
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,234 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 2.27 เปน

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

สัตวนํ้าจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลานํ้าจืดที่ผาน
การประมูล รวม 395 ตัน ลดลงจาก 396 ตัน ของเดือนกอน
รอยละ 0.25 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 
 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา
ประมูลจําหนายฯ 189 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 180 ตัน ของเดือนกอน
รอยละ 5.00
 1.2 ปลาหมึกสด มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิดทุก
ประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 130 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 115 ตัน 
ของเดือนกอนรอยละ 13.04 
 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง
องคการสะพานปลา
 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 
5.7 ตัน ปริมาณใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา 
 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 9 ตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 8 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 12.50

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนพฤศจิกายน 2561

 จากการวเิคราะหทางสถติปิระเมนิไดวาจะมสีตัวนํา้ทกุชนดิ
สงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลากรงุเทพ 
รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,495 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,338 ตนั ของเดอืน
ทีผ่านมารอยละ 11.73 โดยแยกเปนประเภทสตัวนํา้ทีสํ่าคญัดงันี้
 2.1 กุงสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุงสดทุกชนิดสงเขา
ประมูลจําหนายฯ ประมาณ 185 ตัน ลดลงจาก 189 ตัน 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.12
 2.2 ปลาหมกึสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ
สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 133 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 130 ตนั 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.31
 2.3 ปลาทสูด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 
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 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล
จําหนายฯ ประมาณ 5.7 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา
 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล
จําหนายฯ ประมาณ 9 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

3. สถานการณการตลาดเดือนตุลาคม 2561

 ราคาวัตถุดิบสําหรับผลิตปลาทูนากระปองมีความ
ผันผวนอยางตอเนื่องในชวงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน
 มรีายงานจาก GLOBEFISH วาการนาํเขาปลาทนูากระปอง
ในไตรมาสแรกของป 2561 จากตลาดหลักของโลกลดลงจาก
เมือ่ปทีแ่ลว แตความตองการทนูากระปองมแีนวโนมดขีึน้ในชวง
เมษายนและพฤษภาคม 
 การคาปลาทูนากระปอง
 การคาทูนากระปองยงัคงลดลงอยางตอเนือ่งในชวงไตรมาส
แรกของป 2561. ความตองการของผูบริโภคยังคงลดลง และ
ในหลายๆ ตลาดยังคงมีสต็อกสินคาที่นําเขาจากปกอน การ
ที่ความตองการทูนาในนํ้าแรและทูนาในนํ้ามันลดลง เปนผล
ใหการสงออกจากประเทศผูสงออกหลกั 2 ประเทศ คอื ไทย และ
เอกวาดอร ลดลงในชวงสามเดือนแรกของป 2561. การสงออก
ของประเทศอนิโดนเีซยีทีเ่พิม่ขึน้ในชวงนีเ้กดิจากการสงออกเน้ือ
ปลาปรุงสุกไปยังประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และอิตาลี สวน
การสงออกทูนากระปองเพิ่มมากขึ้นในประเทศอเมริกาเหนือ 
ยุโรป และตะวันออกกลาง การสงออกทูนาปรุงสุกเพิ่มขึ้นจาก
ประเทศอินโดนีเซียและจีนไปยังประเทศไทยและสหภาพยุโรป 
ตลาดสหรฐัอเมรกิาและญ่ีปุนมกีารเติบโตในชวงไตรมาสแรกของ
ป 2561 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ปริมาณความ
ตองการนาํเขาทีม่ากขึน้นีส้งผลใหมลูคาปลาทนูากระปองสงูขึน้
ซึง่เปนปจจยัสนบัสนนุในตลาดอเมรกิา ความตองการของตลาด
หลกัอยางตะวนัออกกลางยงัคงลดลงตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในตลาดหลักอยางประเทศอียิปต ที่ความตองการมีการฟนตัว

อยางชาๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวายังคงมีสต็อกสินคาอยู การนําเขา
สนิคาจากประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเพิม่ขึน้เพยีงเลก็นอย
ในซาอุดิอาระเบีย จอรแดน และเยเมน สวนตลาดในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกยังคงมีการนําเขาในระดับสูง

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนตุลาคม 2561

 ราคาสตัวนํา้ทีส่าํคญับางชนดิในเดอืนตลุาคม 2561 มคีวาม

เคลื่อนไหวดังนี้ 

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 128.90 บาท ลดลงจาก 137.86 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.50 

  ราคาขายสงกุ งขาวขนาดกลาง (70 ตัว/กก.) 

จากองคการสะพานปลา เฉลีย่กโิลกรมัละ 134.17 บาท เพิม่ขึน้

จาก 130.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.21 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลีย่กิโลกรัมละ 164.50 บาท เพิม่ขึน้จาก 150.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.67 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 195 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.56

 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 85.60 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 79.23 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.04

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 88.35 บาท ลดลงจาก 89.51 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.30
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  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120บาท ลดลงจาก 125.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.00  

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 37.50 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

42.25 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.24 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัมราคาเพิ่มขึ้นจาก75.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.67 

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.25 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.38 บาท/กิโลกรัม ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 1.55

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 31.00 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 30 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.33 

5. แนวโนมของราคาเดือนพฤศจิกายน 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 141.00 เพิม่ขึน้จาก 128.90 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 9.38 

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 126.00 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 130.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.08 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 169.34บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

164.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.94

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 193.95 บาท/กิโลกรัม ลดลง

จาก 200.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.03 

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 81.16 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

85.60 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 5.19

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 89.06 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

88.35 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.80

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

123.24 บาท/กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก 120.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 2.70 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ

อยูในระดบั 38.13 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 37.50 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนกอนรอยละ 1.68

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาอยูในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัว

เทาเดือนที่ผานมา 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.16 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

8.25 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.09

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 28.54 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 31 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 7.94
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 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. 42.25 75.00
ก.ย. 42.25 80.00
ต.ค. 37.50 80.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 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. 89.51 125.00
ก.ย. 89.51 120.00
ต.ค. 88.35 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 170.42 172.92

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. 125.38 250.00
พ.ค. 140.44 251.50
มิ.ย. 158.20 134.80
ก.ค. 153.70 127.80
ส.ค. 137.86 130.00
ก.ย. 137.86 131.87
ต.ค. 128.90 132.08

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

150

120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

เดือน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 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. 8.38 30.00
ก.ย. 8.38 31.00
ต.ค. 8.25 31.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 122.93 180.00

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. 150.00 195.00
ก.ย. 150.00 200.00
ต.ค. 164.50 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ต.ค. 60 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. 79.23 85.00
ก.ย. 79.23 85.00
ต.ค. 85.60 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้รายงานจาก Economic Times เมื่อวันที่ 

5 ตุลาคม 2561 วาผลผลิตกุงของประเทศอินเดียเมื่อปที่แลว

มีปริมาณ 600,000 ตัน แตในป 2561 - 2562 คาดวาผลผลิต

จะลดลงจากเดิม 15 - 20% ซึ่งปจจัยบวกตอการสงออก

กุงของอินเดีย คือ การออนลงของคาเงินรูป ทําใหอินเดียมี

ความไดเปรียบในการแขงขันมากข้ึน อยางไรก็ตามตลาดหลัก

อยางสหรัฐอเมริกาที่มีสวนแบงการตลาดกุงจากอินเดีย 33% 

สหรัฐเริ่มนําเขากุ งจากอินเดียเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน

เพื่อเตรียมจัดสงในชวงเทศกาลคริสตมาสนี้ 

 เมื่อเร็วๆ นี้รายงานจาก Economic Times เมื่อวันที่  เมื่อเร็วๆ นี้รายงานจาก Economic Times เมื่อวันที่ 

ผลผลิตกุงอินเดียวิกฤติ

ปริมาณกุงคาดวาจะลดลงรอยละ 20
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776

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

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

21-0-0 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,367 6,050

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

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

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

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

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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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.3 รวมปลูกปอเทือง

เพื่อใหบานสะพรั่งพรอมกันใน “วันดินโลก”  

 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศิริ  วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3)  นําทีมบุคลากรและเจาหนาที่รวมกัน
ปลูกปอเทืองบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน เพื่อที่จะใหบานสะพรั่งพรอมกัน
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งองคการสหประชาชาติไดกําหนดใหเปน 
“วันดินโลก” ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ยังไดประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหประชาชนทั่วไปรวมกันปลูกปอเทืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพอหลวง รัชกาลที่ 9 
ของปวงชนชาวไทย

✤
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สศท.6 รวม Pre-conference technical workshop

“Towards SDG 12.3 Food Loss and Waste (FLW)”

 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) และนางสาวนริศรา เอี่ยมคุ ย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สวนวิจัยและประเมินผล รวม 
Pre-conference technical workshop “Towards SDG 12.3 Food Loss and Waste (FLW)”  ณ โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพฯ เพื่อรวมรับฟงสถานการณ FLW ความกาวหนาในวิธีการคํานวณ FLW ทําความเขาใจในนิยาม FLW ใหตรงกัน
เพ่ือสราง baseline index ป 2018 และรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางเครือขายนักวิจัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯลฯ 
เพื่อลด FLW ของไทยในป 2030 ตอไป 

✤

สศท.4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายคมสัน จํารูญพงษ) ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
การปลูกขาวโพดหลังฤดูการทํานา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

✤

 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 นางสาวศิริพร จูประจักษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) รวมคณะ
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สศท.7 รวมพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พรอมดวยเจาหนาที่ รวมพิธีทําบุญตักบาตร
พระสงฆและสามเณร 89 รูป พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา และวางพวงมาลาเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ บริเวณเขือ่นเรียงหนิ หนาศาลากลางจงัหวดัชยันาท โดยมผีูวาราชการจงัหวดัชยันาท
และหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พอคา ประชาชน ในจังหวัดเขารวมงาน
จาํนวนมาก เพือ่นอมถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได 
โดยพรอมเพรียงกัน

✤

สศท.7 รวมปลูกปอเทือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายชีวิต  เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พรอมดวยเจาหนาที่ รวมกันปลูกปอเทือง 
ณ บริเวณสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เพื่อใหตนปอเทืองออกดอกเหลือง
สะพรั่ง พรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเปนวันดินโลก และเปนการ
รวมเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
ที่พระราชทานแนวพระราชดําริดานอนุรักษดินและนํ้า ชวยใหการทําการเกษตรประสบความสําเร็จ ทั้งยังเปนการกระตุนให
ทกุภาคสวนเหน็ความสาํคญัของดนิ ซึง่การปลกูปอเทอืงตามกจิกรรมในครัง้นีน้อกจากเปนการชวยปรบัภมูทิศันใหมคีวามสวยงามแลว 
ยงัเปนการปรบัปรงุดนิ เนือ่งจากปอเทอืงเปนพชืตระกลูถัว่ทีช่วยเพิม่ธาตอุาหารทีจ่าํเปนกบัพชืทาํใหดนิมคีวามอดุมสมบูรณอกีดวย

✤
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สศท.9 รวมประชุมติดตามโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานนํ้าระดับชุมชน

ในพื้นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สศท.9 รวมพิธีบําเพ็ญบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันปยมหาราช

 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) 
มอบหมายใหนายนิกร แสงเกตุ ผู อํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร และเจาหนาที่ รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรม
นอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (วันปยมหาราช) ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา โดยมนีายวรีนนัทน 
เพ็งจันทร ผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธาน

✤

 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) 
มอบหมายใหนายนิกร แสงเกตุ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร เขารวมประชุมติดตามโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานนํ้าระดับชุมชนในพื้นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พรอมลงพื้นที่ติดตาม
โครงการในพื้นที่อําเภอบาเจาะ ยี่งอ และอําเภอสุคิริน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค โดยมีนางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ทั้งนี้ ประธานไดเนนยํ้าใหมีการติดตามประเมินผลเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ และผลักดัน
ในระดับนโยบายตอไป

✤
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การประชุมการดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
เรื่อง “การดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี” ซึ่งเปนขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางไป
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา โดยใหทุกกระทรวงจัดทํา Big Data โดยนํามาขึ้นทะเบียน
ระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ เพื่อการสืบคนขอมูลในการบริหารจัดการของรัฐบาล สามารถรับขอมูลจากทุกชวงเวลา ลดปญหา
ซํ้าซอนนํามาวิเคราะหไดอยางถูกตองและวางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจาหนาที่
จากหนวยงานทีเ่กีย่วของในสงักดัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขารวมประชมุ ณ หองประชมุ AEOC ชัน้ 2 อาคารศนูยปฏบิตักิาร
เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

การประชุมการดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีการประชุมการดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีการประชุมการดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีการประชุมการดําเนินการจัดทํา Big Data ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี

การประชุมหารือการบูรณาการจัดทําขอมูลสินคาเกษตรสําคัญ

 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
หารือการบูรณาการจัดทําขอมูลสินคาเกษตรสําคัญรวมกันระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อใหขอมูลเปนเอกภาพ และสามารถใชประโยชนการทํางานในระดับจังหวัด รวมทั้งพยากรณผลผลิตเกษตร 
โดยมีเจาหนาท่ีจากศูนยสารสนเทศการเกษตร และสํานักแผนงานโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขารวมประชุม ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุมเรื่อง “การดําเนินการจัดทํา Big Data 

สศก. ประชุมขับเคลื่อนจัดทํา Big Data

ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561

เลขาธิการ สศก.

รวมการประชุม CFS ครั้งที่ 45

 วันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจาหนาที่กองเศรษฐกิจ
การเกษตรระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขารวมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) 
ครั้งที่ 45 ณ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เพ่ือรวมกําหนดนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานดานความมั่นคงอาหารและโภชนาการ สงเสริมการดําเนินงานในการยุติความอดอยากหิวโหยและ
ความยากจน เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนภายในป ค.ศ. 2030 
 โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ไดอภิปรายเสนอความเห็นในวาระที่ 8 เร่ือง HLPE Report on Mutistakeholder 
Partnerships to Finance and Improve Food Security and Nutrition in the Framework of the 2030 Agenda 
โดยเนนยํ้าความสําคัญของการดําเนินความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการสงเสริมความมั่นคงอาหารและโภชนาการ 
และแลกเปล่ียนประสบการณในการดําเนินนโยบายประชารัฐภาคเกษตร เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการรวมกันระหวางภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร (Public-Private Partnership) ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต โดยใชความกาวหนาของภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการตลาดในภาคการเกษตรอยางยั่งยืน

✤

ตามขอสัง่การนายกรัฐมนตรี” คร้ังที ่3/2561 ณ หองประชมุพึง่บญุฯ อาคารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
โดยใหทุกกระทรวงจัดทํา Big Data ดวยการนํามาขึ้นทะเบียนระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ
เพือ่การสบืคนขอมลูในการบรหิารจดัการของรฐับาล สามารถรบัขอมลูจากทกุชวงเวลา ลดปญหา
ซํ้าซอนในการนํามาวิเคราะหไดอยางถูกตองและวางแผนการบริหารจัดการตอไป

✤
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สศก. จัดพิธีสงและรับมอบงานในตําแหนงเลขาธิการฯ

 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีสงและรับมอบงานในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ระหวางนางสาวจริยา  สุทธิไชยา  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ หองประชุมพึ่งบุญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ เลขาธิการ สศก. ไดมอบนโยบาย
แกคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานตอไปดวย

✤
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สศก. รวมกิจกรรมนอมรําลึก

เนื่องในวันคลายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

 วนัที ่13 ตลุาคม 2561 ดร.ทศันีย เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร เปนผูแทน สศก. รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหนาพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ

✤
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สศก. รวมแสดงความยินดีกรมสงเสริมการเกษตร ครบ 51 ป

เลขาธิการ สศก. ใหการตอนรับ

คณะเจาหนาที่จากสํานักงบประมาณ

 วนัที ่21 ตลุาคม 2561 นางศศญิา ปานตัน้ เลขานุการกรม เปนผูแทนสาํนักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) รวมบรจิาคเงนิเพือ่มอบใหโรงพยาบาลสงฆ เน่ืองในโอกาส
ครบ 51 ป แหงการสถาปนากรมสงเสรมิการเกษตร ณ กรมสงเสรมิการเกษตร กรงุเทพฯ 

✤

 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไขยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่
จากสํานักงบประมาณ เขาติดตามรับฟงผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอเน่ืองปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม aeoc ชั้น 3 อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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