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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
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พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 จากสถานการณการผลิตขาวของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณตองการ
รักษาเสถียรภาพราคาขาวไมใหตกตํ่ากวาตนทุนการผลิตของชาวนา จึงไดจัดทําโครงการ
ปลูกพืชอื่นๆ หลังฤดูทํานาป โดยในรายการพืชอื่นๆ นั้น มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนทางเลือกหนึ่ง
และมีพืชใชนํ้านอยอื่นๆ ดวย 

 สําหรับสถานการณดงักลาว รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกมาเปดเผย
ขอมลูวา การผลิตขาวปจจบุนัมผีลผลติสวนเกนิจากความตองการตลาด โดยไทยมผีลผลติประมาณ 
32.63 ลานตัน ในขณะที่ความตองการทั้งในและนอกประเทศเฉลี่ย 5 ป ประมาณ 30.88 ลานตัน 
ดังนั้น จึงเกิดผลผลิตสวนเกิน 1.75 ลานตัน 

 ขณะที่พืชเศรษฐกิจหลักอีกหลายชนิดที่ใหผลตอบแทนสูงกวา อยางขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ทีป่จจบุนัผลผลติไมเพยีงพอกบัความตองการของตลาด โดยตลาดตองการเพิม่อกีถงึ 2.92 ลานตนั 
รัฐบาลจงึมนีโยบายสนบัสนนุใหเกษตรกรปรบัเปลีย่นจากการปลกูขาวนาปรงัไปปลกูพชือืน่ทีต่ลาด
มีความตองการ และใหผลตอบแทนที่สูงกวา โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่เหมาะสมตาม Agri-Map 
ซึง่กรณกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว รุนที ่2 ชวงพฤศจกิายน – กมุภาพนัธ จะตรงกบัชวงนาปรงัพอดี 
และขาวโพดเลี้ยงสัตวมีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถทํานาปตอไดเลย 

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเนนยํ้าวาแนวทางพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมหลังฤดูทํานาปนั้น ไมวากระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนเกษตรกรเลือกทําการ
เกษตรกรรมชนิดใด เมื่อผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้นออกมาแลวตองมีตลาดรองรับชัดเจน 
จงึไดใชรูปแบบหาตลาดตามแนวทางประชารฐั และเชือ่ม่ันวา การปรบัเปลีย่นการผลติใหสอดคลอง
กับความตองการจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และอาชีพมีความมั่นคง ชวยใหราคาขาว
ซึ่งเปนสินคาเกษตรหลักของประเทศมีเสถียรภาพ ลดการนําเขาขาวสาลีมาใชในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว อุตสาหกรรมอาหารสัตวมีวัตถุดิบใชอยางม่ันคง ประหยัดทรัพยากรนํ้าและ
สามารถนํามาใชประโยชนดานอื่นไดทั่วถึง 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ป 2561 
(เมษายน – มิถุนายน 2561) พบวา ขยายตัวรอยละ 6.2 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2560 สําหรับปจจัยหนุนที่
ทําใหภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ป 2561 ขยายตัว
ไดดีเชนเดียวกับไตรมาสแรกของปนี้ ยังคงเปนปจจัยทางดาน
สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร มีการ
พัฒนาแหลงนํ้าและระบบการกระจายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับการดําเนินนโยบายที่สําคัญ อาทิ การตลาดนําการ
ผลติ การสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ การพฒันาคณุภาพสนิคา
เกษตรสูมาตรฐาน ทําใหการผลิตสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น สงผลใหผลผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
โดยรายละเอียดในแตละสาขา พบวา

 สาขาพืช ไตรมาส 2 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 8.4 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยผลผลิตพืชสําคัญ
ที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ลําไย 
และเงาะ ซึ่ง ขาวนาป มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณนํ้า
เพยีงพอตอการเพาะปลกู ทาํใหเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลาง
และภาคกลางสามารถปลูกขาวนาปรอบสองได ขาวนาปรัง 
ผลผลิตเพิ่มเนื่องจากปริมาณนํ้าฝนมากกวาปที่ผานมา ทําให
ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าและแหลงนํ้าธรรมชาติอยูในเกณฑดี
ประกอบกับราคาขาวเพิ่มขึ้น สงผลใหเกษตรกรขยายเนื้อที่
เพาะปลกูในพืน้ทีน่าทีเ่คยปลอยวาง ขาวโพดเลีย้งสตัว มผีลผลติ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในชวงตนปอยูในเกณฑดีและมีแนวโนม
เพิ่มข้ึน จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก ออยโรงงาน 
มีผลผลิตเพิ่มข้ึน จากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยโรงงานทดแทนในพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไมเหมาะสม 
และโรงงานนํา้ตาลใหการสงเสรมิการปลกูออย สบัปะรดโรงงาน 
มผีลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาในป 2558 – 2559 อยูในเกณฑดี 

จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ปลอยวาง รวมทั้ง
ปลูกแซมในสวนยางพาราและ ปลูกใหมทดแทนมันสําปะหลัง 
ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีเน้ือที่กรีดยางเพิ่มขึ้น
ซึ่งเปนผลจากการปลูกตนยางแทนในพื้นที่พืชไร ไมผล นาขาว 
และพื้นที่ตัดโคนตนยางอายุมากเมื่อป 2555 ปาลมนํ้ามัน 
ผลผลติเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมเีน้ือทีใ่หผลเพ่ิมขึน้จากตนปาลมนํา้มนั
ที่ปลูกใหม ในป 2558 ซึ่งเริ่มใหผลผลิตในปนี้ ลําไย มีผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากตนลําไยที่ปลูกในป 2558 เริ่มใหผลผลิต ประกอบ
กับมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ และเกษตรกรมีการผลิตลําไย
นอกฤดูมากขึ้น เงาะ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเน่ืองจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวยทําใหตนมีความสมบูรณออกดอกและติดผลดี 

 ดานราคา เมษายน – มิถุนายน 2561 สินคาพืชที่มี
ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง 
ทเุรียน และมงัคดุ โดย ขาว มรีาคาเพิม่ขึน้ แมวาจะมปีรมิาณขาว
ออกสูตลาดเพ่ิมขึน้แตความตองการของตลาดมแีนวโนมเพิม่ขึน้
เชนกัน ขาวโพดเลีย้งสตัว ราคาเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมคีวามตองการ
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
มันสําปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาด
ลดลง ประกอบกับประเทศคูคามีความตองการมันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑของไทยอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันภาคเอกชน
มีการกําหนดราคาสงออกมันเสนขั้นตํ่าทําใหราคาสงออก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและราคามันสําปะหลังที่เกษตรกร
ขายไดปรบัตวัสงูขึน้ ทเุรยีน ราคาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากปรมิาณผลผลติ
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
มังคุด มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดนอย

 สาขาปศุสัตว ไตรมาส 2 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 
0.3 เมื่อเทียบชวงเดียวกันของป 2560 โดยผลผลิต ไกเนื้อ 
ไขไก และน้ํานมดิบ มีปริมาณเพ่ิมขึ้น สําหรับการผลิตไกเนื้อ
เพ่ิมขึ้นตามความตองการของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ

โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ปลอยวาง รวมทั้ง

จีดีพีเกษตร Q2 โต 6.2% ทุกสาขาขยายตัวหมด

สาขาพืชนําโดง พุง 8.4% ทั้งปสัญญาณยังดี คาดโตตอเนื่อง 3-4%
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ตลาดญี่ปุน การผลิตไขไกเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนแมไกยืนกรง
ในระบบยังคงมีอยูมาก เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที่ดี 
การผลิตนํ้านมดิบ มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจํานวนแมโค
รีดนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการนํา เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต มีการระบบการบริหารจัดการฟารม
ทีไ่ดมาตรฐาน ดานราคา ในชวงเดือนเมษายน – มถินุายน 2561 
ไกเนื้อและสุกร มีราคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 10.6 และ 9.9 
เม่ือเทียบกบัชวงเดยีวกนัของป 2560 เนือ่งจากมปีรมิาณผลผลติ
เพิ่มขึ้น สําหรับราคาไขไกเพิ่มขึ้น รอยละ 4.05 สวนราคานํ้านม
ดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 0.81 เนื่องจากมีการพัฒนาการผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้านมดิบตามมาตรการปรับเพ่ิมราคารับซื้อ
นํ้านมดิบตามคุณภาพนํ้านม

 สาขาประมง ในไตรมาส 2 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 
0.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยการทําประมง
ทะเลและประมงนํ้าจืดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สําหรับผลผลิตประมง
ทะเลที่สําคัญ คือ กุงทะเลเพาะเลี้ยงมีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีการบริหารจัดการฟารมที่ดีขึ้นและพัฒนาระบบการเลี้ยงให
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทําใหการผลิตกุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สวนการทําประมงนํ้าจืด ผลผลิตที่สําคัญ เชน ปลานิล ปลาดุก 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณนํ้ามีพอเพียงสําหรับการ
เลี้ยง ประกอบกับภาครัฐมีการดําเนินนโยบายสงเสริมระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญอยางตอเนื่อง

 ดานราคา ในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 
ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอกโิลกรมั) ทีเ่กษตรกรขาย
ไดเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 สอดคลอง
กับราคาในตลาดโลกที่ลดลงตามภาวะอุปทานสวนเกิน 
ซึง่เปนผลจากปรมิาณการผลติกุงขาวแวนนาไมในหลายประเทศ
เพิ่มขึ้น เชน อินเดีย และอินโดนีเซีย สําหรับราคาปลานิล
ขนาดกลาง และปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2 – 4 ตัวตอกิโลกรัม) 
ลดลงเชนเดยีวกนัเนือ่งจากมปีรมิาณผลผลติออกสูตลาดเพิม่ขึน้

 สาขาบริการทางการเกษตร ไตรมาส 2 ป 2561 
ขยายตัวรอยละ 5.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2560 
โดยการจางบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และการใหบริการ
เกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังเพ่ิม
ขึ้น จากปริมาณนํ้าที่เพียงพอตอการเพาะปลูกและเจริญเติบโต
ของขาว ทาํใหเกษตรกรขยายเนือ้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้ในพืน้ทีน่า
ที่เคยปลอยวางไว นอกจากนี้ การใชบริการรถเก็บเก่ียวออย
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนคอนขางมาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกออย
เพิม่ขึน้จากการสงเสริมของภาครัฐและโรงงานน้ําตาล และหลงัจาก

✤

การเก็บเกี่ยวออย เกษตรกรไดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม ทําให
มีการจางบริการไถพรวนดินเพิ่มขึ้น

 สาขาปาไม ไตรมาส 2 ป 2561ขยายตัวรอยละ 1.8 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 เน่ืองจากผลผลิตปาไม
ที่สําคัญ ไดแก ไมยางพารา คร่ัง และรังนก เพิ่มขึ้น โดยการ
ขยายตัวของไมยางพารามีปจจัยหลักมาจากการตัดโคนสวน
ยางพาราเกาเพื่อปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและพืชอื่น 
โดยไมยางพาราสวนใหญถูกนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอรและชิ้น
สวนผลิตภัณฑไมอื่น ๆ  เพื่อการสงออก อีกทั้งยังมีการนําไมยาง
ไปอดัเปนไมอดัชวีมวล (Wood Pallet) เนือ่งจากมรีาคาถกูกวา
ไมสนของยุโรป สาํหรับผลผลติคร่ังเพ่ิมขึน้จากปจจยัดานสภาพ
อากาศทีเ่อือ้อาํนวย ขณะทีรั่งนกมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
ประเทศจีนอนุญาตใหนําเขารังนกนางแอนหลังจากหามนําเขา
รังนกจากทกุประเทศ เมือ่ 5 ปทีผ่านมา สวนไมยคูาลปิตสั มกีาร
ชะลอปริมาณการผลติลงตามคาํสัง่ซือ้จากทัง้ในและตางประเทศ
 ทัง้นี ้แนวโนมเศรษฐกจิการเกษตรในป 2561 คาด

วาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0 – 4.0 โดยทุกสาขา
การผลติขยายตวัเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัป 2560 จากสภาพอากาศและ
ปริมาณน้ําที่เอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร การดําเนิน
นโยบายดานการเกษตรตาง ๆ  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อย างต อเนื่อง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินคาเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณดีขึ้น 
สงผลดีตอการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย ทั้งนี้ 
จําเปนตองติดตามสถานการณและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภาคเกษตรอยางใกลชิด อาทิ ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของ
สภาพอากาศ และโรคระบาด ซึ่งอาจสงผลตอการผลิตทาง
การเกษตรในชวงครึ่งหลังของป 2561

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร

สาขา
ไตรมาส 2/2561
(เม.ย.– มิ.ย.61)

ภาคเกษตร 6.2

    พืช 8.4

    ปศุสัตว 0.3

    ประมง 0.4

    บริการทางการเกษตร 5.6

    ปาไม 1.8
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นายชรพล จันทร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

การศึกษาโครงการชวยเหลือเกษตรกร

ของสหรัฐอเมริกาภายใตกฎหมาย Farm Bill 2014

 ปจจบุนัประเทศพฒันาแลวโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา 
ไดมีการปรับปรุงและออกแบบนโยบายชวยเหลือเกษตรกร 
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีขององคการการคาโลก 
แตยังคงใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรในตลาดและผลผลิต
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศ
ผู ผลิตและสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญ และประชากร
สวนใหญของประเทศยังคงอยู ในภาคการเกษตร ซึ่ง
เกษตรกรสวนใหญของประเทศยังคงมีรายไดนอยกวา
เมื่อเทียบกับแรงงานในกลุ มอุตสาหกรรมและบริการ 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจ
ถึ งหลั ก ก า รและวิ ธี ก า รดํ า เ นิ นก า รขอ งน โยบาย
ดานการชวยเหลือเกษตรกรของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช
เปนขอมูลในการออกแบบนโยบายการอุดหนุนเกษตรกร
ที่สอดคลองกับระเบียบและพันธกรณีระหวางประเทศ 
และพัฒนาศกัยภาพของภาคเกษตรของประเทศใหสามารถ
แขงขันไดในเวทีโลก
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมาย 
Farm Bill 2014 ไดเปลี่ยนแปลงระบบการอุดหนุนและ
ชวยเหลือเกษตรกร โดยยกเลิกระบบการจายเงินโดยตรง
ใหเกษตรกร (Direct Payment) ซึ่งในระบบการชวยเหลือ
เกษตรกรดงักลาวน้ี ไมวาราคาพืชผลจะอยูในระดบัสงูหรอืตํา่ 

หรอืเกษตรกรจะทาํการเพาะปลกูพชืหรอืไมกต็าม เกษตรกร
ยังคงไดรับเงินชวยเหลือซึ่งคํานวณตามพื้นที่เพาะปลูก 
แตสําหรับระบบการอุดหนุนและชวยเหลือเกษตรกร
แบบใหมของกฎหมาย Farm Bill 2014 นั้น เกษตรกร
ตองเลือกเขารวมหนึง่โครงการจากสองโครงการ ประกอบดวย 
1) โครงการความคุมครองการขาดทนุจากราคา (Price Loss 
Coverage Program: PLC) และ 2) โครงการความ
คุมครองความเสี่ยงของการทําเกษตรกรรม (Agricultural 
Risk Coverage Program: ARC)

“

”

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 

กฎหมาย Farm Bill 2014 

ไดเปลี่ยนแปลงระบบการ

อุดหนุนและชวยเหลือ

เกษตรกร โดยยกเลิกระบบ

การจายเงินโดยตรงใหเกษตรกร 

(Direct Payment)
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 หลักเกณฑการจ ายเงินช วยเหลือของทั้งสอง
โครงการนั้นแตกตางกันโดยโครงการ PLC จะใหเงินชวย
เหลือแกเกษตรกร เมื่อราคาตลาดเฉลี่ยในปเพาะปลูก
ปจจุบันลดลงตํ่ากวาราคาอางอิง (Reference Price) ที่ได
กําหนดไวในกฎหมาย Farm Bill 2014 ขณะที่โครงการ 
ARC จะจายเงินตามพื้นที่การเพาะปลูกที่เปนฐาน ถาหาก
รายไดท่ีเกิดขึน้จรงิในปนัน้ตํา่กวาเกณฑมาตรฐานของระดบั
รายไดท่ีรบัประกนัของการปลกูพชืชนดินัน้ในพืน้ที ่County 
หรือพื้นที่เพาะปลูกในฟารมของเกษตรกร
 ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาหากมีการนํารูปแบบ
โครงการการอุดหนุนและชวยเหลือเกษตรกร ทั้ง PLC และ 
ARC มาใชในโครงการชวยเหลือเกษตรกรของไทย มีดังนี้

ประเด็นที่ 1 โครงการ PLC และ ARC สอดคลองกับ

หลักการของ WTO หรือไม

 หลกัการของ WTO เก่ียวกับระบบการอดุหนนุสนิคา
เกษตร พบวา การจายเงนิแกเกษตรกรภายใตโครงการจาํกดั

การผลิต (Blue Box) เปนการอุดหนุนภายในที่เกี่ยวของ
กบัการจาํกดัการผลติ โดยเปนการอดุหนนุทีส่ามารถทาํไดโดย
ไมจาํกดัวงเงนิ แตมขีอแมวาตองไมบดิเบอืนการคาหรอืมผีล
บดิเบอืนการคานอยทีส่ดุ และไมมีผลกระทบตอการตดัสนิใจ
ในการผลติของเกษตรกร ทัง้นี ้การจายเงนิตองอยูบนพืน้ฐาน
ที่กําหนดไวแนนอนและไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวย
เงื่อนไขที่สําคัญคือ การจายเงินขึ้นอยูกับเนื้อที่เพาะปลูก
และผลผลิตตอหนวยที่กําหนดไวแลว และการจายเงินใน
อตัรารอยละ 85 หรอืต่ํากวาของระดับการผลติทีใ่ชเปนฐาน 
 การประเมินการจัดประเภทของโครงการอุดหนุน
เกษตรกรทั้ง PLC และ ARC ภายใตกฎหมาย Farm Bill 
2014 ยงัอยูในขัน้ตอนเริม่ตนเทานัน้ เนือ่งจากสหรฐัอเมรกิา
จําเปนตองทําการประเมินผลลัพธสุดทายของโครงการ
ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกอน จึงทําใหยังไมสามารถสรุป
ไดวาโครงการ PLC และ ARC สอดคลองกับหลักการของ 
WTO หรือไม 

ประเด็นสําคัญ หากมีการนํารูปแบบโครงการการ PLC และ ARC มาใชในประเทศไทย

ประเด็นที่ 1 โครงการ PLC และ ARC สอดคลองกับ

หลักการของ WTO หรือไม

ประเด็นที่ 2 ขอจํากัดของการนํารูปแบบ

โครงการ PLC และ ARC มาใชใน

โครงการชวยเหลือเกษตรกรของไทย

 • หลักการของ WTO ในการอุดหนุน 
คือ ตองไมบิดเบือนการคาหรือมีผลบิดเบือนการคา
น อยที่ สุด  และไม มีผลกระทบต อการตัดสินใจ
ในการผลิตของเกษตรกร
 • Randy Schnepf (2015) ไดใหขอสังเกต
วา โครงการ PLC และ ARC ขัดกับหลักการของ WTO 
เนื่องจากราคาสินคาเกษตร ณ ปจจุบัน มีการลดลง
อยางมากเมือ่เทียบกับราคาอางอิง ซึง่สงผลใหการตดัสนิใจ
ในการเพาะปลูกพชืของเกษตรกรสามารถถูกบดิเบอืนได 
โดยเกษตรกรตัดสินใจเพาะปลูกบนราคาอ างอิง
ที่กําหนดไวโดยไมคํานึงถึงราคาตลาด

 • ฐานขอมูลดานการผลิตสินคาเกษตรที่
ถกูตอง นาเชือ่ถอื และมกีารเกบ็ขอมลูมาอยางยาวนาน 
การจายเงินใหกับเกษตรกรเปนไปอยางถูกตอง 
 • บทบาทของรัฐในการเปนผูรับประกัน
ความเสีย่งดานความผนัผวนของราคาผลผลติสนิคา
เกษตร
 • งบประมาณในการดําเนินการ

ราคาอางอิงพืช 
ก 8 บาท/กก.

ราคาตลาด พืช 
ก 4 บาท/กก.

เกษตรกรเลือกปลูกพืช ก เนื่องจาก
ไดราคา 8 บาท/ กก. ราคาอางอิง
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✤

 อยางไรก็ตาม Randy Schnepf. (2015). ไดให
ขอสังเกตวา โครงการ PLC และ ARC ขัดกับหลักการของ 
WTO เนือ่งจากในกรณทีีร่าคาสินคาเกษตร ณ ปจจบุนั มีการ
ลดลงอยางมากเมือ่เทยีบกบัราคาอางองิ (Reference price) 
จะสงผลใหการตัดสินใจในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร
สามารถถูกบิดเบือนได เกษตรกรมีแนวโนมที่จะปลูกพืชที่
มีราคาอางอิง (Reference price) สูง เมื่อเทียบกับราคา
ตลาด และเมื่อเกษตรกรตัดสินใจเพาะปลูกบนราคาอางอิง
ที่กําหนดไวโดยไมคํานึงถึงราคาตลาด โครงการชวยเหลือ
เกษตรกรน้ีจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของเกษตรกร ซึ่ง
จะสงผลตอดุลยภาพของปริมาณผลผลิตและความตองการ
ในตลาด

ประเด็นที่ 2 ขอจํากัดของการนํารูปแบบโครงการการ

อุดหนุนและชวยเหลือเกษตรกรของสหรัฐอเมริกา

มาใชในโครงการชวยเหลือเกษตรกรของไทย

 1) ฐานขอมูลดานการผลิตสินคาเกษตรที่ถูกตอง 
นาเชื่อถือและมีการเก็บขอมูลมาอยางยาวนาน เนื่องจาก
การคํานวณจํานวนเงินชวยเหลือเกษตรกรนั้นจะตองใช
ฐานขอมูลในอดีตของราคาผลผลิต ผลผลิตตอไร และพื้นที่
เพาะปลูกของสินคาเกษตร ทั้งในระดับอําเภอและระดับ
เกษตรกรรายบุคคล เพื่อใหการจายเงินใหกับเกษตรกร
เปนไปอยางถูกตอง ตรงกับความเปนจริงในการผลิตสินคา
เกษตรของเกษตรกรอยางแทจริง
 2) บทบาทของรฐัในการเปนผูรบัประกนัความเสีย่ง
ดานความผันผวนของราคาผลผลิตสินคาเกษตร ถึงแมวา
รัฐบาลมีการเริ่มโครงการประกันภัยสินคาเกษตรที่สําคัญ 
โดยเริ่มนํารองจากสินคาขาวนั้น ซ่ึงเปนการชวยประกัน
ความเสี่ยงดานการผลิตอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
แตการประกันความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตรยังไมมีการ

ริเริ่มในประเทศไทย เนื่องจากราคาสินคาเกษตรมีความ
ผันผวนคอนขางสูง สงผลใหบริษัทประกันภัยเอกชนไมกลา
ที่จะเขามาเสนอจําหนายผลิตภัณฑประกันภัยดานราคา
สนิคาเกษตรใหกบัเกษตรกร ซึง่อาจจะเปนหนาทีข่องรฐับาล 
หากวารัฐบาลเห็นวาความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตรนั้นมี
ผลเสยีตอระบบเศรษฐกจิของประเทศ ความไมแนนอนของ
รายไดเกษตรกร รวมถงึอาจสงผลตอความมัน่คงดานอาหาร
ของประเทศได รัฐบาลอาจเปนผู รับประกันความเสี่ยง
ดานราคาสินคาเกษตรแทนบริษัทเอกชนได
 3) งบประมาณในการดําเนินการ ถึงแมวารัฐบาล
ตองการเปนผูรับประกันความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร
ใหกบัเกษตรกร รฐับาลจาํเปนตองใชงบประมาณสาํหรบัการ
จายชดเชยความคุมครองใหกบัเกษตรกรในกรณีราคาสนิคา
เกษตรตกตํ่ากวาราคาอางอิง และถาหากสินคาเกษตรได
ตกตํ่าเปนระยะเวลานาน ก็จะยิ่งสงผลกระทบตอภาระทาง
งบประมาณที่รัฐบาลตองแบกรับตอไปดวย

เอกสารอางอิง

Agribank. (2014). Price Loss Coverage or Agricultural Risk Coverage?. 
Dennis A. Shields. (2015). Farm Safety Net Programs: Background and Issues. Congressional 

Research Service. 
Randy Schnepf. (2015). 2014 Farm Bill Provisions and WTO Compliance. Congressional 

Research Service.
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ที่มา : บทความอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต www.weforum.org
แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวหิรัญญา สระสม / นางสาวณัฐสินี จิตรสังวรณ

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 ปจจุบันกระแสการทําเกษตรแนวต้ังกําลังขยายตัวไป
ทัว่โลก เปนยคุเริม่ตนในการทาํเกษตรกรรมในเมอืงซึง่จากขอมลู
ของ World Economic Forum แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่ทําให
รูปแบบการทําเกษตรกรรมในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป มีดังนี้

 ผลผลิตสวนเกินและการขาดแคลนผลผลิต 

แมวาโลกจะผลิตอาหารไดมากขึ้นกวาเดิม แตยังมีประชากร
หลายลานคนทั่วโลก ทั้งที่อาศัยอยูในชนบทและเขตชานเมือง 
ตองเผชิญกับความอดอยากหิวโหยจากรายงานของกระทรวง
เกษตรประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา เมือ่ประชากรในเมอืงเตบิโต
ข้ึนผูคนจํานวนมากพบวาพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยูนั้นไมมีความ
สามารถในการเขาถึงอาหาร หรือแหลงอาหารที่มีโภชนาการ
และราคาที่ยอมเยา (Food Desert) เนื่องจากในพื้นที่ไมมี
ซปุเปอรมารเกต็ ศนูยการคาขนาดใหญ และรานคาปลกี อยางไร
ก็ตามเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถเปลี่ยนแปลงใหเกิดความ

สมดุลได โดยประชากรในเมืองสามารถเพาะปลูกเกษตรกรรม 
เพื่อบริโภคเปนอาหารในพื้นที่ในเมืองที่ไมสมบูรณหรือเปนไป
ไมไดและใหผลผลติในปรมิาณทีใ่กลเคยีงกบัฟารมแบบดัง้เดมิได

 การทําฟารมแนวต้ัง การทําฟารมในเมืองสามารถ
ทําไดงายเหมือนการทําสวนชุมชนกลางแจงขนาดเล็กแบบ
ดัง้เดมิหรอือาจมคีวามซบัซอนเหมอืนการทาํฟารมแนวตัง้ในรม 
(Indoor vertical farms) สําหรับการทําฟารมที่มีความ
ซับซอนสามารถดําเนินการไดหลายวิธี โดยสวนใหญจะ
ประกอบดวยชั้นที่วางเรียงรายไปดวยกระบะท่ีมีพืชอยูในน้ัน 
น้ําที่อุดมไปดวยสารอาหารและอากาศ ซึ่งฟารมในรมจะมี
แสงยวูมีาใชเพือ่เลยีนแบบแสงอาทติยทาํใหแตกตางจากการทาํ
ฟารมกลางแจงที่ไมสามารถคาดเดาสภาพอากาศได นอกจากนี้ 
การเพาะปลูกในรมยังชวยใหเกษตรกรสามารถกําหนดปจจัย
แวดลอมเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชไดสูงสุด

ฟารมในเมือง
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคตไดอยางไร

รูปภาพ: Futurism
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 ปจจุบันเราสามารถทําฟารมไดทุกหนแหงหากมี
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม และนัน่คอืแนวโนมใหมของการทาํฟารม
ในเมือง ซึ่งสิ่งจําเปนสําหรับเกษตรกรแนวตั้ง คือ พื้นที่และการ
เขาถึงไฟฟาโดยไมจําเปนตองมี สิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษ
อื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรสามารถซื้อของทุกอยางที่จําเปนใน
การเริ่มตนทําฟารมและบํารุงรักษาฟารมของตนไดทางระบบ
ออนไลนแบบงายๆ เชนเดียวกับการช็อปปงสินคาใน Amazon
 Dave Haider ประธานบรษิทั Urban Organics ซึง่เปน
บรษิทัท่ีดาํเนนิธรุกจิฟารมในเมอืงเซนตพอล รฐัมนินโิซตา กลาว
วาจากรายงานของวารสารการศึกษาการเกษตรป ค.ศ. 2014
พบวา เทคโนโลยีชวยใหเกษตรกรแนวตั้งสามารถควบคุม
สภาพแวดลอมในฟารมของตนเองไดโดยชวยใหพวกเขา
เพาะปลกูพชืไดมากขึน้ในพืน้ทีข่นาดเทาเดมิ ซึง่ปจจบุนั Urban 
Organics ไดปลกูผกัคะนาสวสิชารด พารสลยีอติาเลยีน และผกัชี 
โดยใชระบบนํ้าเดียวกันกับการเลี้ยงปลาแซลมอนอารกติกชาร
และปลาแซลมอนแอตแลนติกในระบบควบคุมแบบปด หรือที่
เรียกวาอควาโปนิกส ซึ่งเศษเหลือใชของปลาจะกลายเปนปุย
ใหกบัพืชโดยจะชวยทาํความสะอาดและกรองนํา้กอนนาํกลบัไป
ใชปลูกพืช และนํ้าสวนเกินจะหยดลงกลับสูตูปลา
 ฟารมแนวตั้งเปนการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากระบบอควาโปนิกสทําใหเกิดของเสียนอย
มาก นอกจากนี้ยังชวยใหผูปลูกสามารถบริหารจัดการพื้นที่
ที่มีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงสามารถ
ใชประโยชนจากพื้นที่ที่มีอยูไดดีขึ้นแทนที่จะขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกมากข้ึนไปอีกทําใหระบบนิเวศนสมบูรณมากขึ้น สําหรับ
สถานที่ตั้งของฟารมควรอยูในจุดที่ใกลกันระหวางผูขายและ
ผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาที่สดใหมและ
ลดข้ันตอนการขนสงโดยรถบรรทุกซึ่งเปนสาเหตุของมลภาวะ
และภาวะโลกรอน

 ภัยคุกคามตอการทําฟารมในเมือง Paul P.G. 
Gauthier ผูเชีย่วชาญดานการทาํฟารมแบบแนวตัง้ของสถาบัน 
Princeton Environmental Institute กลาววา การทําฟารม
แนวตัง้สามารถจาํกดัการขยายพืน้ทีท่าํการเกษตรได แตการทาํ
ฟารมในเมอืงนัน้ไมใชเรือ่งงาย เนือ่งจากการจดัหาพืน้ทีใ่หเพยีง
พอและมีราคาที่เหมาะสมอาจเปนอุปสรรคสําคัญ นอกจากนี้
เกษตรกรที่ทําฟารมแนวตั้งยังจําเปนตองรูวิธีการใชเทคโนโลยี
มากข้ึนรวมถึงระบบที่ควบคุมปจจัยตางๆ ในการทําฟารม 
เชน สารปนเปอนในดิน และระดับนํ้าที่เหมาะสมกับพืช
 ปจจุบันไดมีบริษัทตางๆ เริ่มเขามามีสวนรวมในการ
ชวยเหลือเกษตรกรในเมืองใหไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินกิจกรรมมากขึ้นเชน บริษัท One Brooklyn-
based Agritecture Consulting ที่ชวยเหลือประชาชนและ
องคกรตางๆ ที่ตองการเริ่มตนการทําฟารมแนวตั้งดวยการ
วิจัยดานการตลาดและวิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจ รวมถึง
การออกแบบและวางโครงสรางของการทําฟารม สําหรับ
ประโยชนของการทําฟารมในเขตเมืองน้ันมีมากกวาการผลิต
อาหารในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนอาหาร โดยยังเปนการปลูกฝงให
ชุมชนตระหนักถึงการผลิตอาหารเพื่อหลอเลี้ยงตนเองอีกดวย

 การเติบโตของชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถ
ของประชาชนในการเขาสูการทําฟารมในเมืองสามารถสราง
ชุมชนได โดย Henry Gordo-Smith ผูรวมกอตั้งและกรรมการ
ผูจัดการของ Agritecture ริเร่ิมจัดทําเว็บไซต Plus.farm 
ที่ใหขอมูลสําหรับบุคคลทั่วไปหรือกลุมเล็กๆ ที่ตองการเริ่ม
ตนการทําฟารมในเมืองของตนเอง โดยใชชื่อโครงการวา 
“labor of love” โดยเวบ็ไซตน้ีชวยใหเกษตรกรสามารถเขาถงึ
วิธีการแกปญหาดวยตนเอง เชน แสงไฟที่มีคุณภาพดีขึ้น 
เซ็นเซอรที่มีคุณภาพดีขึ้น เทคนิคการปลูกที่ดีขึ้น และเปนการ
แบงปนประสบการณของตนเองลงในขอมูลเว็บไซต ทําใหการ
ทําฟารมในเมืองมีการพัฒนาไปอยางตอเน่ืองโดยใชเครื่องมือ
ที่ทันสมัย

 การทําฟารมในอนาคต ในขณะที่ประชาชนทั่วไป
ยั งคงศึกษาและปรับเปลี่ ยนวิธีการปฏิบัติห รือทดลอง 
การทําฟารมในเมืองเรายังตองเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการที่
พวกเขาจะไดรับประโยชนในพื้นที่โดยรอบของตนเองและ
ขยายออกไปถึงชุมชนทั่วโลก ขอมูลเก่ียวกับวิธีการทําฟารม

“

”

ฟารมแนวตั้งเปนการทําการเกษตร

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากระบบอควาโปนิกส

ทําใหเกิดของเสียนอยมาก 

นอกจากนี้ยังชวยใหผูปลูก

สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่มี

อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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“

”

การทําฟารมแนวตั้งและการเกษตรในเมืองโดยทั่วไปอาจเปนประโยชน

อยางมากสําหรับพื้นที่ที่มีทรัพยากรในการลงทุน การสรางแหลงอาหารใหแก

ผูอยูอาศัยและการสนับสนุนเศรษฐกิจในทองถิ่น

ในเมืองสงผลโดยตรงตอชุมชนทองถิ่นของพวกเขาซึ่งอาจ
ผลักดันใหฝายนิติบัญญัติหรือผูรางกฎหมายใหการสนับสนุน
และลงทุนการทําฟารมในเมืองใหมากขึ้น โดยที่ผ านมา 
Gordon-Smith ไดรบัเงนิสนบัสนนุจาํนวน 2 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
จาก Eric L. Adams ประธานาธิบดีเมืองบรูคลินแลวอีกทั้ง
ยังไดเสนอโครงการนี้ผานสภาเมืองนิวยอรกดวย 
 การทําฟารมแนวตั้งและการเกษตรในเมืองโดยทั่วไป
อาจเปนประโยชนอยางมากสําหรับพื้นที่ที่มีทรัพยากรในการ
ลงทุน การสรางแหลงอาหารใหแกผูอยูอาศัยและการสนับสนุน
เศรษฐกิจในทองถิ่น อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ตองตระหนักถึง 
คือ การเกษตรในเมืองไมใชทางออกเดียวสําหรับการแกปญหา
ทัง้หมด แตชวยใหประชาชนสามารถเขาถงึอาหารทีม่คีณุคาทาง
โภชนาการไดอยางเพียงพอโดย Gauthier ผูเชี่ยวชาญดานการ
ทาํฟารมในเขตเมอืงพรนิซตนัชีใ้หเหน็วายงัมพีชืหลกัอกีจาํนวน
มากท่ีไมสามารถปลูกในรมไดหรืออาจจะยังทําไมไดในขณะนี้ 
“เราอาจไมเคยปลูกถ่ัวเหลือง ขาวสาลี หรือขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในรม และการทําฟารมแบบแนวต้ังไมใชทางออกสําหรับการ
แกปญหาความอดอยากหวิโหยทัว่โลก มนัไมใชวธิกีารแกปญหา 
แตเปนอีกวิธีการหนึ่งในการแกปญหาอยางแนนอน”
 กล  าวโดยสรุป ฟาร มในเมืองมีศักยภาพที่ จะ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศนทางการเกษตรของโลก เราอาจจะไมได
เห็นการทําฟารมทั้งหมดในอาคารสูง แตฟารมในเมืองสามารถ
สรางผลผลิตที่เพิ่มมากข้ึนในพื้นที่ขนาดเล็กเพิ่มการเขาถึงการ

มสีขุภาพทีดี่ในพ้ืนทีใ่นเมอืงทีข่าดแคลนอาหาร (Food deserts) 
และบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตอาหาร
แบบด้ังเดิมเพ่ือเลี้ยงประชากรโลก น่ันดูเหมือนจะเปนเหตุผล
ที่เพียงพอในการที่จะพัฒนาและขยายแนวทางการเพาะปลูก
ฟารมแบบแนวตั้งอยางตอเนื่องตอไป

 การทําฟารมในเมืองสงผลตอภาคเกษตรใน

อนาคต จะเห็นไดวาปจจุบันคนเมืองยุคใหมหันมาสนใจการ
ทําเกษตรกรรมกันมากขึ้นทั่วโลก อยางไรก็ตามแมการทํา
เกษตรกรรมเมืองจะมีการพัฒนาขึ้นอยางมากแตยังขาดการ
สนับสนุนดานนโยบายจากภาครัฐ และมักขาดการวางแผน
อยางรอบคอบ สาํหรบัในสวนของประเทศไทยการทาํเกษตรกย็งัคง
เปนอตุสาหกรรมหลกัทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ แตการ
ทําการเกษตรในประเทศไทย สวนใหญยังเปนเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิมที่ใชพื้นที่เปนจํานวนมากดูแลดวยการรดน้ํา ใสปุย 
กําจัดวัชพืช โดยใชแรงงานคนที่เรียกวา “เกษตรกร” แตการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค 4.0 ดวยการเกษตร การพิจารณา
ทาํเกษตรแบบเดิมๆ อาจจะยังไมเพียงพออีกตอไป ดงันัน้ รฐับาล
อาจพิจารณาสนับสนุนการลงทุนในการทําเกษตรแบบใหม
ที่เรียกวาเกษตรแนวตั้ง ดวยการสงเสริมและจัดอบรมใหกับ
เกษตรกรรุนใหมที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี 
ผลิตสินคาเกษตรเพื่อเจาะตลาดผู บริโภคที่อยู ในเขตเมือง 
โดยมีการซื้อขายผานระบบออนไลน เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม
แกสินคาและเพิ่มรายไดใหแกภาคเกษตร

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 256110

บทความพิเศษ



ที่ดินเพียง 1 ไร
สามารถใชพื้นที่ปลูกผักผลไมและ

การเลี้ยงสัตวสรางรายไดดีมาก

 เอาใจคนรักเกษตรหรือผูที่กําลังคิดอยากจะทําการ
เกษตรเพื่อหารายได ที่ดินเพียงหนึ่งไรอาจจะดูไมมากนัก แตถา
เรามีการวางแผนและจัดระเบียบพื้นที่จะสามารถใชประโยชน
ไดอยางคุมคา สามารถสรางรายไดไดดีมากเลยทีเดียวดวยการ
ทําเกษตรผสมผสาน
 พื้นที่ 1 ไร จะมีการแบงการใชสอยออกเปน 2 สวน 
คือสวนสําหรับสรางที่อยูอาศัย และสวนสําหรับปลูกพืชผล
ทางการเกษตร โดยจากการศึกษาของ คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร 
(วิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย) จะแนะนําใหแบงพื้นที่ 1 งาน 
สําหรับสรางบานและบอเก็บนํ้า และเหลือพื้นที่ 3 งานสําหรับ
การเพาะปลูกเนนการปลูกพืช 3 ระยะ คือ

พืชระยะสั้น

 เปนพืชที่ใชระยะเวลาการปลูกสั้นๆ เนนเก็บไวทาน
ในครอบครัว หากมีจํานวนมากเกินความตองการก็สามารถ
นํามาขายเพื่อเปนรายจายในชีวิตประจําวัน แตเน่ืองจากเรา
มีพื้นที่น อยจึงต องวางแผนการปลูกเลือกพันธุ  พืชผักที่
เหมาะสมราคาดีใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วใหคุมคา เชน ตนพริก 
ผักบุง โหระพา

พืชระยะกลาง

 เปนไมผลและผลไมระยะกลาง ที่ตองอาศัยระยะเวลา
ในการปลูกอาจเก็บผลผลิตไดปละ 1-2 ครั้งหรือตามฤดูกาล 
เชน มะนาว มะพราว มะละกอ กลวย เปนตน โดยรายได

พื้นที่ 1 ไร จะมีการแบงการใชสอยออกเปน 

2 สวน คือสวนสําหรับสรางที่อยูอาศัย 

และสวนสําหรับปลูกพืชผลทางการเกษตร

“

”สวนน้ีจะเก็บไวสาํหรับชาํระหน้ี เปนเงนิออมหรือเปนทนุในการ
ซือ้เคร่ืองทุนแรงตางๆ เชน ระบบน้ําหรือเคร่ืองตดัหญา เปนตน 
และดวยขอจํากัดของเนื้อที่ เราจึงตองเนนทําใหผลผลิตออก
ในชวงที่มีราคาแพงเชน การปลูกมะนาวใหออกลูกในชวงหนา
แลงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนก็จะไดราคาที่สูงขึ้น เปนตน

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 2561 11

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



✤

ที่มา : https://www.postsod.com/aggregate-agriculture

พืชระยะยาว

 เปนกลุมไมเศรษฐกิจ ที่ตองใชระยะเวลาหลายปก
วาจะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใชประโยชนได เชน ไมสักทอง 
ไมเต็ง ไมแดงหรือไมประดู เปนตน โดยตนไมเหลานี้จะเนนการ
ปลูกตามแนวเขตแดนหรือปลูกเปนรั้ว เนนปลูกชวงฤดูฝน ซึ่ง
แนวชายแดนของพื้นที่ 1 ไร จะมีความยาวมากถึง 160 เมตร 
หากเราปลูกตนไมในระยะ 2 เมตร/ตน ก็จะไดไมเศรษฐกิจ 
80 ตน ในชวงระหวางที่ไมเศรษฐกิจเหลานี้กําลังเติบโต พ้ืนที่
ระหวางตนก็สามารถปลูกมะละกอพันธุดีแซมระหวางกลางได 
เชน พันธุแขกดํา แขกนวล เพชรพิมาย เปนตน
 ในชวงปแรกรายไดตอเดือนอาจจะเปนหลักพันบาท
แตในปตอๆไป เมือ่ตนไมเริม่โตขึน้ออกดอกออกผลมากขึน้ เราก็

จะมรีายไดเพ่ิมมากขึน้ตามไปดวย แตทัง้น้ีทัง้น้ัน เราควรตองใช
ชีวิตแบบพอเพียง เรียบงาย ไมใชจายเกินตัว

ขอดีของการปลูกพืชในพื้นที่นอย

 1. สามารถดูแลและควบคุมไดทั่วถึง
 2. ไมจําเปนตองใชแรงงานเยอะสามารถทําเองได
ภายในครอบครัว
 3. เนื่องจากมีเนื้อที่จํากัด จึงต องปลูกพืชแบบ
ผสมผสานมีความเสี่ยงนอย
 4. เริ่มต นแบบเล็กๆเมื่อได ผลตอบแทนที่ ดีและ
มีประสบการณมากขึ้นก็สามารถขยายเพิ่มเติมไดงาย
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บทความชีวิตพอเพียงกับ สศก.



ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

กรกฎาคม

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา

ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2561

 คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.840 ลานไร ผลผลิต 8.553 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 666 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากป 2560 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 10.457 ลานไร ผลผลิต 6.621 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตตอไร 
633 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.79 รอยละ 29.18 และรอยละ 5.21 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณ
นํ้าฝนมากกวาปที่แลว ทําใหปริมาณนํ้าในอางเก็บน้ําสวนใหญและแหลงน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณน้ําอยูในเกณฑดี ประกอบกับ
เกษตรกรบางสวนปลูกชดเชยขาวนาปที่เสียหายจากนํ้าทวม โดยขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากที่นาปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่แลว 
และบางพื้นที่ปลูกขาวไดสองรอบตามปกติ สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก และการ
เจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.977 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.19 
ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.888 2.541 2.436 1.331 0.563 0.445 0.206 0.106 0.037 8.553

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

  ขาวนาป ป 2561/62

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

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.801 1.550 2.109 16.916 3.336 0.895 0.321 0.078 0.094 26.100

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

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต 2561/62 
     มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาดทั้งหมด 10 โครงการ และคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
เห็นชอบในรายละเอียดโครงการดานการตลาดจากโครงการเดิมจํานวน 3 โครงการ ด้ังน้ันรวมมีจํานวนโครงการฯ ทั้งส้ิน 
10 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต ไดแก 1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 
2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบ
แมนยําสูง (Precision Farming) 5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 6) โครงการสงเสริมการผลิตและ
การตลาดขาวพันธุ กข 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ 7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง
     (2) ดานการตลาด ไดแก 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือ
คาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ 
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนกรกฎาคม 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายไดลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผานมา เนื่องจากเขาสูชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสูตลาดนอย ทําใหตางประเทศชะลอการสั่งซื้อขาวในชวงน้ีโดยรอ
ใหผลผลิตฤดูกาลใหมออกสูตลาดกอน 

 1.4 การสงออก

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

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษี
นําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 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)
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  ป 2561 (มกราคม-มิถุนายน) ไทยนําเขาขาว 6,636 ตันขาวสาร มูลคา 169 ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 4,636 ตันขาวสาร มูลคา 138 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 43.14 และ
รอยละ 22.46 (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
วาจะมีผลผลิต 487.798 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 488.604 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.16 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนกรกฎาคม 
2561 วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 487.798 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.16 การใชในประเทศจะมี 
487.058 ลานตันขาวสาร เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 1.22 การสงออก/นําเขาจะมี 49.379 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมารอยละ 0.80 และสต็อกปลายปคงเหลือ 143.754 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.08
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก กัมพูชา จีน กายานา ปารากวัย แอฟริกาใต ไทย และสหรัฐอเมริกา
สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และอุรุกวัย
   สําหรับประเทศท่ีคาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต อียู กินี 
อิหราน อิรัก เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวา
จะนําเขาลดลง ไดแก บังคลาเทศ กานา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และสหรัฐอเมริกา 
สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย และญี่ปุน

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย – จีน

  จีนเปนรายแรกที่ซื้อขาว กข 43 ของไทย กระทรวงพาณิชยมีความตั้งใจที่จะใหมีการลงนาม MOU รวมกัน 
โดยตั้งเปาไมตํ่ากวา 1 หมื่นตัน รวมถึงขาวสี ขาวพิเศษ มั่นใจเจาะตลาดจีนไดแน เล็งโปรโมตในสหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป 
ออสเตรเลีย ฮองกง และสิงคโปร
  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร) เปดเผยภายหลังเปนประธาน
การลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางบริษัท เมดิฟูดส จํากัด และบริษัท เจอเจียงจงผาน ซีเรียล แอนด ออยล จํากัด 
จากประเทศจีน เพื่อผลักดันขาว กข 43 เขาสูตลาดจีนวากระทรวงพาณิชยไดหาตลาดรองรับและเพ่ิมชองทางการจําหนาย
ขาวพันธุ กข 43 โดยบริษัทจีนที่มาลงนามในครั้งนี้นําเขาขาวจากไทยอยูแลวโดยเฉพาะขาวสีและขาวชนิดพิเศษ แตจะหันมา
เพิ่มการนําเขาขาว กข 43 ซึ่งเปนรายแรกของจีนที่นําเขาขาวชนิดนี้ โดยไดตั้งเปานําเขาขาวจากไทย ทั้งขาว กข 43 ขาวสี ขาวชนิด
พิเศษไมตํ่ากวา 10,000 ตัน พรอมทั้งกลาววา “ทั้ง 2 บริษัทจะรวมมือกันทําตลาดขาวพันธุ กข 43 ในจีน โดยบริษัทไทยจะเปน
ผูจัดหาขาว กข 43 ใหกับบริษัทจีน และบริษัทจีนจะนําไปขายทั้งชองทางการคาปกติ และการขายผานอี–คอมเมิรซ โดยเฉพาะ
การขายในเว็บไซต Tmall.com ที่บริษัทจีนรายนี้ขายอยูแลว รวมถึงเว็บไซตอื่นๆ ดวย ซึ่งจะทําใหขาว กข 43 ของไทยเจาะตลาด
จีนได”
  อยางไรกต็าม คาดวา ขาว กข 43 ทีก่าํลงัออกสูตลาดในชวงเดอืนสงิหาคม – กนัยายนนี ้จะมปีรมิาณ 13,000 ตนัขาวสาร 
ซึ่งไดเดินหนาหาตลาดรองรับผลผลิตใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง ซึ่งกําลังจะโปรโมตในตลาดอื่นๆ อีก เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ยโุรป ออสเตรเลยี ฮองกง และสงิคโปร เปนตน โดยมัน่ใจวาจะไดรับการตอบรับเปนอยางดเีพราะขาว กข 43 ถอืเปนขาวพนัธุพเิศษ
ที่มีผลดีตอสุขภาพ จากการศึกษาวิจัยพบวา เปนขาวทางเลือกของผูใสใจสุขภาพเมื่อหุงตมจะมีลักษณะนุมมีกลิ่นหอม

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 2561 15

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



  สวนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปนการตอยอดจากความรวมมือกับ บริษัท อาลีบาบา กรุป จํากัด ในการสงเสริมสินคา
เกษตรและนวัตกรรมเกษตรไทยใหสามารถเจาะตลาดจีนแบบสงตรงถึงมือผูบริโภค (B2C) ผานเว็บไซต Tmall.com โดยได
เปดตัว Thai Rice Flagship Store ซึ่งเปนเหมือนรานขายสินคาขาวจากไทยบนเว็บไซต Tmall.com เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา 
และรวมมือกับอาลีบาบาผลักดันสินคาเกษตรอื่นๆ เชน ขาวและผลิตภัณฑ ผลไมสด และผลไมแปรรูป โดยไดรับผลตอบรับอยางดี
จากผูประกอบการไทยที่สนใจเขารวมโครงการ และผูบริโภคชาวจีนที่ใหความสนใจสินคาไทย ทั้งขาว ผลิตภัณฑจากขาว และ
ผลไม โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง และลําไย
  สํานักขาวรอยเตอร (Reuters) รายงานวา การประมูลขายขาวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมา 
ศูนยการคาธญัพชืแหงชาต ิ(the National Grain Trade Center) สามารถระบายขาวได 145,156 ตนั (จากที ่นํามาประมลูทัง้หมด
ประมาณ 2.387 ลานตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายไดอยูที่ประมาณ 2,248 หยวนตอตัน หรือประมาณ 339.83 ดอลลารสหรัฐตอตัน
   สวนการประมลูขายขาวจากสต็อกของรฐับาล เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคมทีผ่านมา ศนูยการคาธญัพชืแหงชาตสิามารถระบาย
ขาวได 63,079 ตัน (จากที่นํามาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.026 ลานตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายไดอยูที่ประมาณ 2,604 หยวนตอตัน 
หรือประมาณ 388.98 ดอลลารสหรัฐตอตัน
  ที่มา : ไทยรัฐออนไลน, สมาคมผูสงออกขาวไทย

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ปรับลดลงอยูที่ตันละ 405-420 ดอลลาร จากตันละ 425-430 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนไปตาม
แนวโนมราคาขาวของประเทศคูแขงที่ปรับลดลง ทามกลางภาวะตลาดที่คอนขางเงียบเหงา ขณะที่ผลผลิตขาวฤดูการผลิตฤดูรอน-
ใบไมรวง (the summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุมแมนํ้าโขงออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหอุปทานขาวในตลาดในชวงนี้
เพิม่มากข้ึน อยางไรกต็าม วงการคาคาดวาราคาขาวในประเทศจะไมลดลงไปมาก เพราะตนทนุการผลติของเกษตรกรในฤดกูารผลติ
ฤดูรอน-ใบไมรวงในปนี้สูงกวาปที่แลว เนื่องจากคาเงินดองออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจากขอมูลของกระทรวง
การคลัง (Finance Ministry) ระบุวาในปนี้ตนทุนการผลิตขาวเปลือกของเกษตรกรในฤดูการผลิตน้ีอยูที่ประมาณ 4,059 ดอง
ตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 4
  สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานการสงออกขาวในเดือนมิถุนายนที่ผานมา
มีประมาณ 761,000 ตัน มูลคา 371.368 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 22.54 และรอยละ 
19.98 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่มีการสงออกประมาณ 621,000 ตัน มูลคาประมาณ 309.528 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมาที่สงออกปริมาณ 542,098 ตัน มูลคา 232.001 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งปริมาณและ
มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 40.38 และรอยละ 60.07 ขณะที่วงการคาขาวคาดวา ภาวะการสงออกขาวในชวงคร่ึงหลังของปนี้จะ
ชะลอลง เนื่องจากคาดวาระดับราคาขาวของเวียดนามยังอยูในระดับสูงกวาประเทศคูแขง เชน ประเทศไทย อินเดีย ปากีสถาน 
เปนตน โดยในขณะนีผู้สงออกของเวยีดนามไมสามารถทาํสญัญาขายขาวใหตางประเทศไดเพราะราคาสงูกวาคูแขงอืน่ๆ ปจจบุนัราคา
ขาวขาว 5% ของไทยอยูที่ประมาณตันละ 378 – 382 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งตํ่ากวาขาวเวียดนามที่มีราคาตันละ 383 – 387 ดอลลาร
สหรัฐ หรือตํ่าวา 5 ดอลลารสหรัฐ อาจทําใหผูสงออกตองลดราคาลง เพื่อใหสามารถขายขาวไดในชวงครึ่งหลังของป นอกจากนี้
การที่รัฐบาลจีนไดปรับขึ้นภาษีนําเขาขาวจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN countries) โดยขาวเปลือกปรับเปนอัตรารอยละ 
50 และขาวหักรอยละ 5 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผานมา ซึ่งกรณีนี้คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออกขาวขอเวียดนามดวย
   กระทรวงการเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามรายงานวา ในชวง 6 เดือนแรกของ ป 2561 เวียดนามสงออก
ขาวประมาณ 3.6 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1.8 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 และรอยละ 
42.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว เดือนมิถุนายนที่ผานมาคาดวา เวียดนามสงออกขาวประมาณ 604,000 ตัน มูลคา 
317 ลานดอลลารสหรัฐฯ
  ทั้งนี้ ในชวงครึ่งปแรกเวียดนามสงออกขาวไปยังประเทศจีนมากที่สุดจํานวนประมาณ 844,000 ตัน มูลคากวา 449.4 
ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยตลาดจีนมีสัดสวนมากกวารอยละ 30 ของการสงออกทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ประเทศที่มีมูลคา
นําเขาขาวจากเวียดนามเพิ่มขึ้น เชน ประเทศอิรักเพิ่มขึ้น 25.7 เทา มาเลเซีย 2.8 เทา สหรัฐฯ 2.4 เทา ฮองกงเพิ่มขึ้นรอยละ 49 
ฟลิปปนสเพิ่มขึ้นรอยละ 37.9 และกานาเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 ขณะเดียวกันปริมาณการสงออกไปยังประเทศอินโดนีเซียจํานวน 
596,058 ตัน มูลคา 280.04 ลานดอลลารหสรัฐฯ ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 290.8 เทา และ 269.5 เทา หรือคิดเปนสัดสวน
มากกวารอยละ 17.3 ของการสงออกทั้งหมด
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   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในเดือนพฤษภาคม 2561 เวียดนามสงออกขาวปริมาณ 754,757 ตัน 
ลดลงรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับจํานวน 791,210 ตัน ในเมษายนที่ผานมา โดยตลาดสงออกที่สําคัญในเดือนพฤษภาคม 2561 
ประกอบดวย ตลาดเอเชียจํานวน 606,117 ตัน ตลาดแอฟริกาจํานวน 63,380 ตัน ตลาดอเมริกาจํานวน 78,122 ตัน ตลาดยุโรป
และเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จํานวน 4,049 ตัน และตลาดออสเตรเลียจํานวน 3,049 ตัน ซึ่งแบงเปนการ
สงออกขาวขาว 5% จํานวน 108,105 ตัน ขาวขาว 10% จํานวน 525 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 224,220 ตัน ขาวขาว 25% 
จํานวน 49,277 ตัน ปลายขาวขาว 100% จํานวน 1,120 ตัน ขาวหอม (Jasmine rice) 259,235 ตัน ขาวเหนียว 77,247 ตัน 
และขาวชนิดอื่นๆ จํานวน 35,078 ตัน
  วงการคาขาวของเวยีดนาม ระบวุา การสงออกขาวของเวยีดนามยังคงไปไดดวยด ีโดยคาดวาในชวงไตรมาสที ่4 ตอเนือ่ง
ไปจนถึงไตรมาสแรกของป 2562 ตลาดหลักที่เวียดนามสงออกไปยังคงเปนฟลิปปนส เชนเดียวกับอินโดนีเซีย และมาเลเซียที่ยังคง
มีความตองการขาวอยางตอเนื่อง สวนจีนก็จะยังมีความตองการนําเขา เชนเดียวกับบังคลาเทศและประเทศในแถบแอฟริกา
  ขณะที่กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดวา ในชวงที่เหลือของป 2561 
ผลผลิตขาวเปลือกจะออกสูตลาดอีกประมาณ 23.3 ลานตัน สงผลใหในปนี้มีผลผลิตขาวเปลือกรวมประมาณ 43.9 ลานตัน 
เพิ่มขึ้น 1.2 ลานตัน เมื่อเทียบกับปที่แลว
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

   ภาวะราคาขาวคอนขางทรงตัว หลังจากราคาไดปรับลดลงตํ่าสุดในรอบ 14 เดือน ทามกลางภาวะความตองการขาว
จากตางประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะจากบังคลาเทศและศรีลังกา ขณะที่คําสั่งซื้อจากตลาดแอฟริกามีปริมาณไมมากนัก 
ประกอบกับคาเงินรูปยังคงออนคาลง ซึ่งนับตั้งตนปที่ผานมาคาเงินรูปออนคาลงไปแลวประมาณรอยละ 7 ทั้งนี้ ราคาขาวนึ่ง 5% 
อยูที่ตันละ 388-392 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับสัปดาหกอนหนา
   มรีายงานวา เมือ่เรว็ๆ นี ้เจาหนาทีข่องหนวยงานจนีไดเดนิทางไปตรวจโรงสทีีแ่ปรรูปขาวขาวทีไ่มใชบาสมาตขิองอนิเดยีแลว 
หลังจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับ
การสงออกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติจากอินเดียไปจีนแลวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา ซึ่งสาระสําคัญของ MoU คือภายใตพิธีสาร
ป 2549 เรื่อง ขอกําหนดดานสุขอนามัยพืชเพื่อการสงออกขาวจากอินเดียไปยังประเทศจีนไดรับการแกไขเพื่อใหครอบคลุมถึงการ
สงออกขาวขาวที่ไมใชขาวบาสมาติดวย
   หลังจากทางการอินเดียมีนโยบายปรับราคารับซื้อขั้นตํ่า (the minimum support price; MSP) สําหรับขาวเปลือก
ในปการผลติ 2561/62 ขึน้อีกประมาณรอยละ 11-13 เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกเกษตรกรกอนที่จะถึงชวงฤดูเลือกตั้งทั่วไปในชวงตน
ปหนานั้น (2562) วงการคาขาวคาดวา อาจสงผลใหการสงออกขาวของอินเดียชะลอตัวลงตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป เนื่องจาก
คาดวาราคาขาวในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะในแตละปรัฐบาลจะตองจัดหาขาวประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตทั้งประเทศ
เพื่อใชในโครงการปนสวนอาหารสําหรับประชาชน
   ทั้งนี้ คาดวาตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป ผูสงออกอาจจะตองเสนอราคาขายขาวประมาณตันละ 430 ดอลลารสหรัฐ 
จากปจจุบันที่ขาวนึ่ง 5% เสนอขายตันละ 388-392 ดอลลารสหรัฐฯ (FOB) สําหรับราคารับซื้อขั้นตํ่า (the minimum support 
price; MSP) ที่รัฐบาลกําหนดจะใชในปการผลิต 2561/62 ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน 2562 นั้น 
ขาวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade rice) จะปรับเปน 1,750 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 ดอลลารสหรัฐ
ตอตัน และขาวเปลือกเกรด A (Grade ‘A’ paddy) จะปรับเปน 1,770 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 ดอลลารสหรัฐ
ตอตัน ซึ่งการเพิ่มราคารับซื้อขาวเปลือกขั้นตํ่านี้คาดวา จะทําใหรัฐบาลตองมีงบประมาณในการการจัดหาเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
1.74 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
   องคการอาหารแหงชาติ (FCI) รายงานวา สต็อกขาว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจํานวนประมาณ 27.56 ลานตัน 
(รวมขาวสารคํานวณมาจากสต็อกขาวเปลือกประมาณ 4.3 ลานตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
แตลดลงรอยละ 6.7 เมื่อเทียบกับจํานวน 29.55 ลานตัน ในเดือนมิถุนายนที่ผานมา
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   ทั้งนี้ สต็อกธัญพืช (ขาวและขาวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีจํานวนประมาณ 69.451 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับจํานวน 58.901 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา แตลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับ
จํานวน 65.192 ลานตัน ในเดือนที่ผานมา โดยสต็อกขาวสาลีมีประมาณ 41.801 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30 เมื่อเทียบกับจํานวน 
32.275 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา แตลดลงรอยละ 4 เมื่อเทียบกับจํานวน 43.755 ลานตัน ในเดือนที่ผานมา
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ปากีสถาน

   สํานักขาวรอยเตอร (Reuters) รายงานวา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผานมาคาเงินรูปของปากีสถานไดปรับลดลง 
เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ โดยเงินรูปปากีสถานลดลงประมาณรอยละ 5 เปนประมาณรอยละ 127.75 - 128 รูปตอดอลลาร
สหรัฐ ขณะที่ธนาคารกลาง (the Central Bank) ระบุวา อัตราแลกเปลี่ยนถูกขับเคลื่อนโดยแรงซื้อขายในตลาด และนักคาเงิน
บางรายตั้งขอสังเกตวาธนาคารกลางไดปรับลดคาเงินรูป
   ธนาคารแหงประเทศปากีสถาน (The State Bank of Pakistan; SBP) รายงานวา นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 
ปากีสถานไดลดคาเงินรูปลงไปแลวสามครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2560 ลดคาเงินรูปประมาณรอยละ 10 ครั้งที่สองเดือน
มีนาคม 2561 ลดลงประมาณรอยละ 10 และครั้งที่สามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาปรับลดลงอีกรอยละ 4 ซึ่งหาก SBP ปรับลด
คาเงินรูปในครั้งนี้ตามกระแสขาวจริงจะถือวาเปนการลดคาเงินครั้งที่ 4 ในรอบ 7 เดือน
  ทั้งนี้ เปนที่เขาใจกันวาการลดคาเงินเปนสวนหนึ่งของความพยายามของ SBP ในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการ ทางการชําระ
เงิน (payments crisis) กอนที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม โดยดุลบัญชีเดินสะพัด (the current account balance) 
ของประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในขณะที่ทุนสํารองเงินตราตางประเทศ (the foreign exchange reserves) ลดลงในชวง
หลายปที่ผานมา
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 16,007 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,887 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2561 รอยละ 0.76 และสูงขึ้นจากตันละ 10,095 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 58.56 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,650 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,979 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2561 รอยละ 4.12 และลดลงจากตันละ 8,084 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 5.37

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 34,650 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 35,569 บาท ของเดอืนมถินุายน 
2561 รอยละ 2.58 แตสูงขึ้นจากตันละ 23,150 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 49.68
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,750 บาท ราคาลดลงจากตันละ 12,360 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 
รอยละ 4.94 และลดลงจากตันละ 12,787 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 8.11

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,119 ดอลลารสหรัฐฯ (37,029 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
1,191 ดอลลารสหรัฐฯ (38,455 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 6.05 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 3.71) แตสูงขึ้น
จากตันละ 819 ดอลลารสหรัฐฯ (27,376 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 36.63 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 35.26)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 398 ดอลลารสหรัฐฯ (13,170 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 422 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,620 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 5.69 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 3.30) และลดลงจากตันละ 413 ดอลลาร
สหรัฐฯ (13,810 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 3.63 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 4.63) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 33.0909 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนกรกฎาคม 2561)

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 256118

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 34.700 6.28

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.075 -0.64 8.024 -0.63

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.400 1.52

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 144.560 145.770 144.953 145.989 0.51 142.200 -2.60

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 110.000 1.02 109.000 -0.91

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุน 7.931 7.849 7.670 7.780 7.586 -0.97 7.600 0.18

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 11.915 11.000 11.686 12.300 0.54 12.350 0.41

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.943 0.27 29.069 0.44

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.200 4.07

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.763 19.51

อื่น ๆ 48.067 48.778 48.070 49.97 48.53 0.43 49.22 1.41

รวม 478.987 479.766 473.236 486.713 488.604 0.54 487.798 -0.16

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 2561 19

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 113.871 122.085 127.989 132.794 136.771 4.61 143.864 5.19

ผลผลิต 478.987 479.766 473.236 486.713 488.604 0.54 487.798 -0.16

นําเขา 44.182 42.714 40.162 48.057 48.985 3.30 49.379 0.80

ใชในประเทศ 473.862 468.413 482.736 481.511 481.170 0.58 487.058 1.22

สงออก 44.182 42.714 40.162 48.057 48.985 3.30 49.379 0.80

สต็อกปลายป 122.085 127.989 132.794 136.771 143.864 4.03 143.754 -0.08

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 0.450 0.48 0.400 -11.11

ออสเตรเลีย 0.404 0.323 0.165 0.187 0.325 -9.35 0.275 -15.38

บราซิล  0.852 0.895 0.641 0.594 0.850 -4.06 0.700 -17.65

พมา  1.688 1.735 1.300 3.350 3.500 23.57 3.500 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 1.600 53.83 1.800 12.50

อียู  0.284 0.251 0.270 0.369 0.300 5.07 0.300 0.00

กายานา  0.446 0.486 0.431 0.440 0.480 0.48 0.480 0.00

อินเดีย  11.588 11.046 10.040 12.560 12.800 3.33 12.500 -2.34

ปากีสถาน  3.700 4.000 4.100 3.642 4.200 1.61 4.200 0.00

ปารากวัย  0.380 0.371 0.557 0.500 0.550 10.94 0.650 18.18

แอฟริกาใต   0.120 0.145 0.109 0.120  0.150 25.00

อุรุกวัย  0.957 0.718 0.996 1.051 0.860 1.69 0.800 -6.98

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 3.050 0.59 3.300 8.20

อื่น ๆ  4.702 4.662 4.617 4.437 4.200 -2.72 4.324 2.95

รวม 44.182 42.714 40.162 48.057 48.985 3.30 49.379 0.80

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 1.200 12.24 1.100 -8.33

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 0.700 7.69

เบอรกินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 5.500 5.76 5.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.500 11.34 1.650 10.00

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 1.900 5.18 2.000 5.26

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.000 -3.63 1.200 -40.00

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.300 -0.05 1.400 7.69

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.100 0.95 1.150 4.55

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.534 0.600 2.98 0.600 0.00

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.600 -2.38 3.000 15.38

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 1.400 -9.64 1.100 -21.43

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

สหรฐัอาหรบัเอมเิรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.855 0.00

อื่น ๆ 16.503 15.571 15.167 17.63 17.93 2.94 18.03 0.61

รวม 44.182 42.714 40.162 48.057 48.985 3.30 49.379 0.80

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 35.600 1.14

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 8.050 0.47 8.100 0.62

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 9.900 -1.56 9.900 0.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 140.334 140.799 141.448 142.700 0.50 144.000 0.91

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.400 2.66 4.400 0.00

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 97.350 -0.53 98.000 0.67

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.000 -0.39 38.200 0.53

ญี่ปุน 8.380 8.600 8.600 8.500 8.450 0.05 8.400 -0.59

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 13.100 0.31 13.400 2.29

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.100 0.09 22.400 1.36

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.170 2.91 10.200 -8.68

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.580 4.230 4.095 0.46 4.064 -0.76

อื่น ๆ 67.732 62.443 82.254 74.576 71.165 2.80 74.953 5.32

รวม 473.862 468.413 482.736 481.511 481.170 0.58 487.058 1.22

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 1.6 6.67

จีน  60.500 69.000 78.500 86.500 93.989 11.71 95.989 2.13

อินเดีย  22.800 17.800 18.400 20.550 20.400 -0.78 18.900 -7.35

อินโดนีเซีย  5.501 4.111 3.509 2.915 3.713 -10.68 4.211 13.41

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.491 2.262 -6.70 2.097 -7.29

ฟลิปปนส  1.695 2.410 2.110 1.996 2.496 6.03 2.546 2.00

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 1.025 -0.60 1.342 30.93

อื่น ๆ  16.583 20.577 19.320 18.081 17.816 0.14 16.573 -4.08

รวม 122.085 127.989 132.794 136.771 143.864 4.03 143.754 -0.08

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.175 ลานตัน 
|มูลคา 2,973 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.181 ลานตัน 
ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 3.31 แตสูงขึ้นจากมูลคา 
2,946 ลานบาท ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 0.92 ตามลาํดบั
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.083 
ลานตัน มูลคา 2,049 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.082 
ลานตัน มูลคา 1,954 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 1.22 และรอยละ 4.86 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนกรกฎาคม 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได ณ ระดบั
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.35 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.47 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.86 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 1.17 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 100.85

 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.73 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรมัละ 5.83 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.72 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
3.47 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 65.13

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.20 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.22 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.28 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.88 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 47.54
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.39 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.99 บาท 

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
7.87 ลานไร ผลผลิต 27.24 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 3.46 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.71 ลานไร ผลผลิต 
30.50 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.50 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 9.64, 10.69 และ 
1.14 ตามลําดับ โดยเดือนกรกฎาคม 2561 คาดวาจะมีผลผลิต
ออกสูตลาด 1.15 ลานตัน (รอยละ 4.21 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ปริมาณ 24.91 ลานตัน 
(รอยละ 91.46 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.187 ลานตัน มูลคา 
1,427 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.281 ลานตัน มูลคา 
2,088 ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 33.45 
และรอยละ 31.66 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 325.090 ตัน มูลคา 
3.063 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 118.220 ตัน มูลคา 
0.975 ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 174.99 
และรอยละ 214.15 ตามลําดับ
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ต.ค. 60 ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เล้ียงสัตวโลกป 2561/62 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
วามี 1,054.30 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,033.74 ลานตัน ในป 
2560/61 รอยละ 1.99 โดย จีน บราซิล อารเจนตินา ยูเครน 
แคนาดา แอฟรกิาใต อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส และเอธโิอเปย ผลติ
ไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการ
ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,094.08 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,069.67 ลานตัน ในป 2560/61 
รอยละ 2.28 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล 
เม็กซิโก อียิปต เวียดนาม แอฟริกาใต อินโดนีเซีย อารเจนตินา 
และเกาหลีใต มีความตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลก 
มี 155.58 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 150.71 ลานตัน ในป 2560/61 
รอยละ 2.97 โดยบราซลิ อารเจนตนิา ยเูครน เซอรเบีย แคนาดา 
และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เกาหลีใต 
เวียดนาม อียิปต โคลัมเบีย ซาอุดิอาระเบีย จีน แอลจีเรีย 
มาเลเซีย เปรู โมรอกโค บังคลาเทศ และชิลี มีการนําเขา
เพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนกรกฎาคม 2561 (1-15 กรกฎาคม 2561) 
ปริมาณการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 429 ตัน (สมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกรกฎาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5 % เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 8.63 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 14.60 

แตเพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 5.54 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 2560 
รอยละ 33.03 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.75 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.52 บาท 
ของเดอืนมถินุายน 2561 รอยละ 11.81 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรัม
ละ 4.49 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 28.06
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.24 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 10.40 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 
11.15 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 8.39 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 
2560 รอยละ 10.13 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.46 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.15 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 7.54 แตเพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 7.19 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 2560 รอยละ 17.66
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. เดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 137.76 
ดอลลารสหรัฐ (4,610 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 142.13 
ดอลลารสหรัฐ (4,638 บาท/ตนั) ของเดอืนมถินุายน 2561 รอย
ละ 3.07 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 28.00 บาท เมื่อ
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 145.67 ดอลลาร
สหรัฐ (4,940 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 5.43 แตเพิ่มขึ้นใน
รูปของเงินบาทตันละ 330.00 บาท

ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.75 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.43 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 47.56

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมนัเสน ราคาเฉลีย่ตนัละ 238 ดอลลารสหรฐัฯ 
ราคาทรงตัวเทากับในเดือนที่ผานมา แตสูงข้ึนจากตันละ 162 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 46.91

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉล่ียตันละ 
485 ดอลลารสหรฐัฯ ราคาลดลงจากตนัละ 527 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 7.97 แตสงูขึน้จากตนัละ 328 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 47.87

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 191.73 227.66 -15.78

ผลผลิต 1,054.30 1,033.74 1.99

นําเขา 155.18 150.71 2.97

สงออก 155.18 150.71 2.97

ใชในประเทศ 1,094.08 1,069.67 2.28

สต็อกปลายป 151.96 191.73 -20.75

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟาง
โลก ป 2561/62 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มี 58.79 ลาน
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 57.52 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.20 
โดยประเทศผูผลติสาํคญั เชน ไนจเีรยี เมก็ซโิก เอธโิอเปย ซดูาน 
จีน อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล บูรกินาฟาโซ และชาด 
ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการ
ใชขาวฟางโลก ป 2561/62 ม ี58.69 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 58.24 
ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 0.77 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา ซูดาน บูรกินาฟาโซ แคเมอรูน ญี่ปุน และซูดาน
ใต มีความตองการใชเพิ่มขึ้น ดานการคาโลกคาดวามี 6.93 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.72 5.44 -13.19

ผลผลิต 58.79 57.52 2.20

นําเขา 6.93 7.44 -6.79

สงออก 6.93 7.44 -6.79

ใชในประเทศ 58.69 58.24 0.77

สต็อกปลายป 4.82 4.72 2.06

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

ลานตัน ลดลงจาก 7.44 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 
6.79 โดยสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา และเคนยา สงออกลดลง 
ประกอบกับจีน และแอฟริกาใต นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาข าวฟ างแดงคละที่ เกษตรกรขายได  เดือน
กรกฎาคม 2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกรกฎาคม 
2561 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกนัยายน 2561-มถินุายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 857,963 ไร ผลผลิต 111,497 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 130 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และผลผลิตตอไร 126 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.25 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และรอยละ 3.17 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนกรกฎาคม 2561 มดีังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคา
กิโลกรัมละ 22.94 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.15 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 8.79 และลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 25.96 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 
11.63

 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
26.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2561 
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
23.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท ของ
เดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 4.55 แตลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 2560 รอยละ 8.00
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
18.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2561 รอยละ 12.50 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
13.00 บาท บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 11.00 บาทของ
เดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 18.18 แตลดลงจากราคากิโลกรัม
ละ 20.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 35.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท 
สงูขึน้จากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของเดือนมถินุายน 2561 
รอยละ 13.04 แตทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2560 
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
26.95 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.96 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2561 รอย 0.04
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2561/62 มีประมาณ 
134,338 ไร ลดลงจาก 136,386 ไร ของปที่ผานมารอยละ 
1.50 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 38,573 ตัน สูงขึ้นจาก 
38,344 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.60 และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
สูงขึ้นเปน 287 กิโลกรัม จาก 281 กิโลกรัม ของปที่ผานมา
รอยละ 2.14 

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 23.93 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 22.94 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2561 รอยละ 4.32 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.93 บาท 
ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 7.71
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
18.90 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.90 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2561 รอยละ 11.83

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
13.87 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 11.87 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2561 รอยละ 16.85 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
20.91 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 33.67 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 26.74 สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 23.74 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 
รอยละ 12.64 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.73 บาท 
ของเดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 0.04 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีประมาณ 
359.49 ลานตัน สูงขึ้นจาก 355.24 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 1.20
 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลืองชนิดคละใน
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง
สกัดนํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน 
ที่ผานมา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 840.84 เซนต ( 10.33 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชล
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

บราซิล 120.50 118.00

สหรัฐอเมริกา 117.30 116.48

อารเจนตินา 57.00 56.00

จีน 14.50 14.10

อินเดีย 10.80 10.80

ปารากวัย 9.80 9.80

แคนาดา 7.30 7.80

อื่น ๆ 22.29 22.26

รวม 359.49 355.24

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : July 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกรกฎาคม 
2561 (ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
มิถุนายน 2562) มีเนื้อที่ปลูก 110,005 ไร ผลผลิต 34,055 ตัน 
และผลผลิตตอไร 310 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มี
เนื้อที่ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และผลผลิตตอไร 
304 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 8.60 และผลผลิต
ลดลงรอยละ 6.93 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกรกฎาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.35 บาท 

ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.34 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 
รอยละ 23.27 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 23.11 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2560 รอยละ 14.02
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.50 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 50.63 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 
รอยละ 16.06 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.04 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2560 รอยละ 41.40

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2561 และเดือน
กรกฎาคม 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 45.46 44.57 -1.96

นําเขา 3.17 3.27 3.15

สงออก 3.69 3.66 -0.81

สกัดนํ้ามัน 18.53 18.75 1.19

สต็อกปลายป 3.65 2.77 -24.11

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

ละ 973.23 เซนต (11.52 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
13.60 และลดลงจากบุชเชลละ 988.27 เซนต (12.29 บาท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.92
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 331.64 ดอลลารสหรัฐฯ (11.08 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 358.72 ดอลลารสหรัฐฯ (11.55 บาท/กก.) ในเดือน

ที่ผานมารอยละ 7.55 แตสูงขึ้นจาก ตันละ 320.73 ดอลลาร
สหรัฐฯ (10.85 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอย
ละ 3.40
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 1.121 ลานตันคิด 
เปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.191 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.281 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.218 ลานตัน 
ของเดือนมิถุนายน 2561 คิดเปนรอยละ 12.49 และรอยละ 
12.39 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํา้มนัปาลมของมาเลเซียปรับตวัลดลงในรอบ 3 ป 
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดอืนตลุาคม 2561 ปรบัตวัลดลงอยูที ่2,163 รงิกติตอตนั 
(534 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 0.5 เนื่องจากราคานํ้ามัน
พืชถั่วเหลืองออนตัวลงสงผลกระทบตอราคานํ้ามันปาลมดิบ
และความตองการซื้อนํ้ามันปาลมดิบ ซึ่งราคานํ้ามันปาลมดิบ
ปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 3 ป อยูที่ระดับ 2,140 ริงกิตตอตัน 
สําหรับการสงออกนํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียในชวง 25 วัน
แรกของเดือนกรกฎาคม 2561 ไดมีการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 
5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของเดือนที่ผานมา อยางไรก็ตาม 
คาดวาราคานํา้มนัปาลมดิบของมาเลเซยีมแีนวโนมปรับตวัสงูขึน้

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.74 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.02 บาท 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.80 18.10 1.69

อินเดีย 6.50 6.00 -7.69

อื่น ๆ 21.16 20.47 -3.26

รวม 45.46 44.57 -1.96

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

  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2561 และเดือน
กรกฎาคม 2560

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2561/62 ณ เดือนกรกฎาคม 2561 มีผลผลิต 
44.57 ลานตนั ลดลงจาก 45.46 ลานตนั ของป 2560/61 รอยละ 
1.96 หรอืคดิเปนรอยละ 8.52 ของผลผลติพชืนํา้มนัของโลก โดย
ถ่ัวเหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2561/62 มปีริมาณ 
359.49 ลานตัน 72.44 ลานตัน และ 46.90 ลานตัน ตามลําดับ 

ในเดือนที่ผ านมารอยละ 6.97 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
3.59 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.18 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 21.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 23.45 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 7.33 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
23.04 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 5.73  
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 602.75 ดอลลารสหรัฐฯ (20.15 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 648.25 ดอลลารสหรัฐฯ (21.01 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 7.02 และลดลงจากตันละ 662.73 
ดอลลารสหรัฐฯ (22.42 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 9.05 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,174.74 ริงกิต (18.15 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 2,349.93 ริงกิต (19.28 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 7.46 และลดลงจากตนัละ 2,652.94 รงิกติ (21.12 บาท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.03 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลก
ป 2561/62 ณ เดือนกรกฎาคม 2561 วามีปริมาณ 26.15 
ลานตัน ลดลงจาก 26.93 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.90 

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 วามี 27.64 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 26.61
ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.87 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.98 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.74 ลานตันของป 2560/61 
รอยละ 2.75 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.98 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 8.86 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.35

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
 ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและ การผลิต
นํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาลทั่วประเทศประจําปการผลิต 
2560/2561 (ฉบับปดหีบ) มีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาล
จํานวน 134.93 ลานตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 14.71 ลานตัน 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกรกฎาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 18.36 18.50 0.76

ผลผลิต 26.93 26.15 -2.90

นําเขา 8.74 8.98 2.75

สงออก 26.61 27.64 3.87

ใชในประเทศ 8.86 -8.38 1.35

สต็อกปลายป 18.50 16.95 -5.88

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561

แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 10.59 ลานตัน และนํ้าตาลทรายขาว 
4.12 ลานตัน คาความหวานของออยเฉลี่ย 12.48 ซี.ซี.เอส. 
ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตันออย 109.03 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

 สิน้สดุระยะเวลาในการซือ้ขายนํา้ตาลทรายขาวตลาด
ลอนดอนหมายเลข 5
  นํา้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญา
เดือนสิงหาคม 2561 สิ้นสุดระยะเวลาในการ ซื้อขายลงเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ปรากฏวามีการสงมอบนํ้าตาล
ตอตลาดเปนจํานวน 4,498 ล็อต หรือ 224,900 ตัน โดย
ผูรับมอบไดแกบริษัท E D & F Man เพียงผูเดียว ผูสงมอบไดแก
บริษัท Bunge จํานวน 1,880 ล็อต บริษัท Tereos จํานวน 
995 ล็อต บริษัท Sudzucker จํานวน 525 ล็อต บริษัท LDC 
จํานวน 300 ล็อต และบริษัท Skor จํานวน 798 ล็อต โดย
เปนนํ้าตาลจากไทย บราซิล อัลจีเรีย และฝรั่งเศส

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายล วงหนาเพ่ือส งมอบเดือนตุลาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนกรกฎาคม เฉลี่ยปอนดละ 87.19 เซนต 
(กิโลกรัมละ 64.25 บาท) ลดลงจากปอนดละ 89.19 เซนต 
(กิโลกรัมละ 64.17 บาท) ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 
2.24 แตสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.08 บาท และสูงขึ้น
จากปอนดละ 68.92 เซนต (กิโลกรัมละ 51.53 บาท) ของ
เดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 26.51 และสูงขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 12.72 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
20 ก.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 11.26 10.94 11.12 12.21 -1.09

มี.ค. 62 11.96 11.64 11.84 12.81 -0.97

พ.ค. 62 12.06 11.77 11.96 12.84 -0.88

ก.ค. 62 12.17 11.89 12.09 12.93 -0.84

ต.ค. 62 12.38 12.12 12.33 13.10 -0.77

มี.ค. 63 12.97 12.72 12.93 13.64 -0.71

พ.ค. 63 13.04 12.82 13.04 13.69 -0.65

ก.ค. 63 13.14 13.09 13.13 13.74 -0.61

ต.ค. 63 - - 13.36 13.93 -0.57

มี.ค. 64 - - 13.77 14.28 -0.51

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
20 ก.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 324.10 318.30 322.20 338.10 -15.90

ธ.ค. 61 323.30 317.80 321.20 338.40 -17.20

มี.ค. 62 328.00 322.60 326.50 342.00 -15.50

พ.ค. 62 332.40 326.80 331.20 346.10 -14.90

ส.ค. 62 336.50 331.70 335.50 350.20 -14.70

ต.ค. 62 338.60 338.60 338.60 352.30 -13.70

ธ.ค. 62 343.10 343.10 343.10 356.90 -13.80

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณการผลิตและการใช

ยางธรรมชาติ

 จากขอมูลของสมาคมประเทศผู ผลิตยางธรรมชาติ 
(Association of Natural Rubber Producing Countries: 
ANRPC) การผลติยางธรรมชาติของโลกในระหวางเดอืนมกราคม – 
มิถุนายน 2561 มีปริมาณ 6.21 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมาที่มีปริมาณ 5.95 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.37 
ในขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกระหวางเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2561 มีปริมาณ 6.96 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมาที่มีปริมาณ 6.63 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.98 โดยในชวงเวลาดังกลาวของป 2561 ปริมาณการใชยาง
มีสูงกวาปริมาณผลผลิตยางจํานวน 0.75 ลานตัน 

ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

41.44 บาท ลดลงจาก 43.48 บาท ของเดือนที่ผ านมา 

กิโลกรัมละ 2.04 บาท หรือลดลงรอยละ 4.69

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 2561 31

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 50.83 บาท 

ลดลงจาก 53.16 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.33 บาท 

หรือลดลงรอยละ 4.39

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 49.68 บาท 

ลดลงจาก 52.01 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.33 บาท 

หรือลดลงรอยละ  4.49

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.35 บาท 

ลดลงจาก 45.26 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.91 บาท 

หรือลดลงรอยละ 1.99

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.92 บาท ลดลง

จาก 36.81 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.89 บาท 

หรือลดลงรอยละ 5.13

3. ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 ในตลาดลวงหนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

145.94 เซนตสหรัฐฯ (48.17 บาท) ลดลงจาก 154.43 เซนต

สหรฐัฯ (49.71 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 8.49 เซนต

สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ  5.50

 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

165.80 เยน (48.76 บาท) ลดลงจาก 171.39 เยน (49.75 บาท) 

ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 5.59 เยน หรอืลดลงรอยละ 3.26

 2) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.32 บาท 

ลดลงจาก 20.23 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.91 บาท 

หรือลดลงรอยละ 4.50

 3) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.99 บาท 

ลดลงจาก 41.22 บาท ของเดือนที่ผ านมา กิโลกรัมละ 

3.23 บาท หรือลดลงรอยละ 7.84

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนกรกฎาคม 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 51.08 บาท 

ลดลงจาก 53.41 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.33 บาท 

หรือลดลงรอยละ 4.37

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 49.93 บาท 

ลดลงจาก 52.26 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.33 บาท 

หรือลดลงรอยละ 4.47

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.60 บาท 

ลดลงจาก 45.51 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.91 บาท 

หรือลดลงรอยละ 1.98

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.17 บาท ลดลง

จาก 37.06 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.89 บาท 

หรือลดลงรอยละ  5.09
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให

ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 

เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก

จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 

ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ

ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 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 สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมีแนว

โนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการบริโภค

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 6 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – มถินุายน) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปที่ผานมา การสงออกเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 327.64 

ตัน มูลคา 63.55 ลานบาท โดยสูงขึ้นรอยละ 99.78 และรอย
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ละ 103.82 ตามลาํดบั สวนการสงออกเมลด็กาแฟคัว่ มปีริมาณ 

81.11 ตัน มูลคา 17.87 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 

13.80 และ 33.67 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปสงออก

ปริมาณ 2,364.56 ตัน มูลคา 362.93 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 18.05 และรอยละ 15.74 ตามลําดับ และกาแฟ

สําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 13,211.17 ตัน มูลคา 

1,366.56 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 9.24 

และรอยละ 19.90 ตามลําดับ

 นําเข าเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 6 

เดือนแรกของป 2561 (มกราคม – มิถุนายน) เมื่อเทียบกับ

ชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมา การนาํเขาเมลด็กาแฟดบิ มปีริมาณ 

23,719.04 ตัน มูลคา 1,426.58 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

65.73 และรอยละ 25.52 ตามลาํดบั สวนการนาํเขาเมลด็กาแฟ

คั่ว มีปริมาณ 843.46 ตัน มูลคา 250.85 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 45.43 และรอยละ 25.86 ตามลําดับ สําหรับ

กาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 3,123.15 ตัน หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 0.20 และมูลคา 875.84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

7.60 และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการนาํเขา 3,522.91 ตัน 

มูลคา 506.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 70.05 และ

รอยละ 47.40 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2560/61 มีปริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 

9.632 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจาก

สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 

มีผลผลิต ปริมาณ 3.072 ลานตัน ลดลง 0.294 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือลดลงรอยละ 8.73 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน

ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟ

ป 2560/61 ปริมาณ 1.794 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพ่ิมขึ้น

จาก 8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 

ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมาก

ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 

ลานตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 

8.01 เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 

มีการสงออก ปริมาณ 1.689 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.653 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 2.18 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กรกฎาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 130.36 เซนต/ปอนด (97.71 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 138.55 เซนต/ปอนด (99.68 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 5.91

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขายทัน

ที่เฉลี่ย 84.42 เซนต/ปอนด (63.28 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจาก 

86.07 เซนต/ปอนด (61.93 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอนรอย

ละ 1.92 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.739

9.161

9.411

9.509

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.92

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (ธนัวาคม 2560) www.usda.gov
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ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.826 -3.25

เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.689 2.40

โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.824 0.816 5.32

อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.489 0.499 -4.99

ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.431 0.426 17.22

อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.365 0.333 4.31

ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.240 0.240 3.80

เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.216 1.22

เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.198 0.199 -0.44

กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.199 0.187 0.34

อื่นๆ 1.315 1.321 1.330 1.300 1.303 -0.34

รวม 7.733 7.418 8.006 7.925 7.733 0.66

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

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

ยูกันดา

เม็กซิโก

เปรู

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.231

0.237

0.255

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.213

0.191

0.174

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.219

0.138

0.210

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.444

0.391

0.312

0.252

0.198

0.254

1.301

3.072

1.794

0.882

0.654

0.450

0.393

0.336

0.261

0.228

0.228

1.296

-1.87

-0.21

4.99

-1.62

15.47

0.69

1.53

4.21

-0.40

1.54

0.45

รวม 9.603 9.220 9.189 9.632 9.593 0.42

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

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 3,964 ไร 
ผลผลิต 2,612 ตัน เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยรวมในปนี้ มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาเล็กนอย ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาล
ใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปรมิาณการนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก กัมพชูา 
และเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาพริกไทยในประเทศปรับตัว
ลดลง โดยพรกิไทยดํา-คละ จ.จนัทบรุ ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 140-150 
บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260-270 บาท สวนพริก
ไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตนั มลูคา 56.81 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
168 ตนั มลูคา 28.29 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
30 ตัน มูลคา 7.15 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 124 
มูลคา 21.14 ลานบาท

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 18.07 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 239.77 บาท ลด
ลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สําหรับเดือนกรกฎาคม ป 2561 พริกไทยดํา-คละ มี
ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 140.00 บาท ราคาลดลงจากเดอืนทีผ่าน
มา ลดลงรอยละ 4.39 และพริกไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉล่ียกโิลกรมั
ละ 255.00 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 
5.54 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ียกิโลกรัม
ละ 445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่า
สุด-สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 
8.11 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริก
ไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาลดลงจาก
ปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/
กิโลกรัม
 สําหรับเดือนกรกฎาคน 2561 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดอืนทีผ่านมา พรกิไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 340 
บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยาง
รอง มรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 315 บาท ราคาทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เดือนนี้ในแหลงผลิตหลายพื้นที่ยังมีผลผลิตสับปะรด
ตามฤดูกาล (สับปะรดป) ออกสูตลาดกระจุก อยางไรก็ตาม 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศออกสูตลาดลดลงจากเดือนที่ผานมา 
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สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,495 ตัน มูลคา 174.60 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 2,280 ตนั มลูคา 158.38 ลานบาท ในเดอืน
เมษายน 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 9.42 และรอยละ 10.24 และ
ลดลงจากปริมาณ 2,496 ตัน มูลคา 220.59 ลานบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 0.06 และรอยละ 20.85

สับปะรดแหง 

 สงออกปรมิาณ 36 ตนั มลูคา 4.23 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 38 ตัน มูลคา 4.63 ลานบาทในเดือนเมษายน 2561 
หรอืลดลงรอยละ 5.24 และรอยละ 8.47 และลดลงจากปริมาณ 
50 ตนั ในเดอืนพฤษภาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 28.33 ขณะ
ที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 3.72 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.90

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 822 ตัน มูลคา 14.43 ลานบาท ลดลง
จากปรมิาณ 1,848 ตนั มลูคา 29.73 ลานบาท ในเดอืนเมษายน 
2560 หรือลดลงรอยละ 55.51 และรอยละ 51.45 และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 511 ตัน มูลคา 7.51 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 60.77 และรอยละ 92.24 

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 2.03 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.75 บาท ของเดือนที่
ผานมารอยละ 16.00 และลดลงจากกิโลกรัมละ 4.26 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 52.34
 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 5.18 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.89 บาท ของเดือนที่
ผานมารอยละ 5.93 และลดลงจากกิโลกรัมละ 7.14 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 27.45  

โดยมีผลผลิตประมาณวันละ 5,000 - 6,000 ตัน ขณะที่ความ
ตองการวตัถุดบิของโรงงานแปรรปูยงัคงชะลอตวั เนือ่งจากผูนาํ
เขาในตลาดตางประเทศชะลอการสัง่ซือ้ และโรงงานแปรรปูตอง
ผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาด โดยมีความตองการวัตถุดิบ
สับปะรดคุณภาพประมาณวันละ 6,000 ตัน และยังคงรับซื้อ
จากเกษตรกรในสัญญา ทําใหแผงรับซื้อบางสวนในจังหวัดที่
ไมมีโรงงานแปรรูปหยุดทําการซื้อ ประกอบกับโรงงานแปรรูป
บางสวนหยุดทําการผลิต เพื่อบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ สงผลให
ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดือน
ที่ผานมาเล็กนอย

การคา

 เดือนพฤษภาคม 2561 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 55,173 ตัน มูลคา 1,601.71 ลาน
บาท เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 45,951 ตนั มลูคา 1,356.45 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.07 และรอยละ 
18.08 และลดลงจากปรมิาณ 67,994 ตนั มลูคา 2,731.75 ลาน
บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 18.86 และ
รอยละ 41.37

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 
รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 41,221 ตัน มูลคา 1,080.26 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 33,055 ตัน มูลคา 896.48 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.71 และรอยละ 
20.05 และลดลงจากปรมิาณ 53,511 ตนั มลูคา 2,008.24 ลาน
บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 22.97 และ
รอยละ 46.21

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 10,587 ตัน มูลคา 327.22 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 8,720 ตนั มลูคา 266.73 ลานบาท ในเดอืน
เมษายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.41 และรอยละ 22.68 
และลดลงจากปริมาณ 11,360 ตัน มูลคา 485.13 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 6.80 และรอยละ 
32.55

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 11 ตัน มูลคา 0.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปรมิาณ 9 ตนั มลูคา 0.51 ลานบาท ในเดอืนเมษายน 2561 
หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 16.15 และรอยละ 89.04 ตามลาํดบั และลด
ลงจากปรมิาณ 66 ตนั มลูคา 6.56 ลานบาท ในเดอืนพฤษภาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 83.48 และรอยละ 85.41
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา แมวาจะเขาสู ฤดูฝนจะมีอาหารและสัตวนํ้าตาม
ธรรมชาติมาก แตจากผลผลิตสุกรออกสูตลาดไมมากนัก ทําให
ราคาสุกรท่ีเกษตรกรขายไดปรบัตัวสงูขึน้เลก็นอย สงผลใหภาวะ
ตลาดสุกรเริ่มคึกคัก แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน พ.ค. 2561 
มีปริมาณ 139 ตัน มูลคา 11.44 ลานบาท ปริมาณลดลงจาก
เดือน เม.ย. 2561 มีปริมาณ 158 ตัน คิดเปนรอยละ 12.03 แต
มลูคาเพ่ิมข้ึนจากเดอืนทีผ่านมาก ซึง่สงออกมลูคา 10.02 ตนั คดิ
เปนรอยละ 4.58 
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน พ.ค. 2561 
มีปริมาณ 792 ตัน มูลคา 177.16 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
เม.ย. 2561 มีปริมาณ 681 ตัน มูลคา 166.63 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 16.30 และรอยละ 6.32 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สกุรมชีวีติพนัธุผสมนํา้หนกั 100 กโิลกรมัขึน้ไป ราคาที่
เกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 57.55 บาท สงูขึน้

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

จากกิโลกรัมละ 56.86 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.21 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 56.29 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 54.38 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 58.88 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 58.21 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
1,600 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสกุรมชีวีติ ณ แหลงผลติภาคกลาง จากกรม
การคาภายใน เฉลีย่กโิลกรมัละ 59.50 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนือ้ในเดอืนนี ้ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขาย
ไดคอนขางทรงตัวจากเดือนที่ ผานมา เนื่องจากผลผลิตไกเน้ือ
ออกสูตลาดใกลเคียงกับความตองการบริโภคที่คอนขางทรงตัว 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว 
 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแข็งเดือน พ.ค. 2561 
ปริมาณ 24,205 ตัน มูลคา 1,915.65 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
เม.ย. 2561 ปริมาณ 19,853 ตัน มูลคา 1,543.67 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 21.92 และรอยละ 24.08 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน พ.ค. 2561 มีปริมาณ 
45,962 ตัน มูลคา 6,167.69 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน เม.ย. 
มปีรมิาณ 39,267 ตนั มลูคา 5,248.28 ลานบาท คดิเปนรอยละ 

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ภาวะตลาดไขไก ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได
ปรบัตวัสงูข้ึนเล็กนอยจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากผลผลติ ไขไก
ออกสูตลาดใกลเคียงกับความตองการบริโภคไขไกมีเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
พ.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 18.43 ลานฟอง มูลคา 101.91 
ลานบาท ปริมาณลดลงจากเดือน เม.ย. 2561 มีปริมาณจํานวน 
20.37 ลานฟอง คิดเปนรอยละ 9.52 แตมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดือน 
เม.ย. 2561 ซึ่งสงออกมูลคา 83.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
21.55 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศรอยฟอง
ละ 279 บาท สงูขึน้จากรอยฟองละ 278 บาท ของเดือนทีผ่านมา
รอยละ 0.36 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ 
288 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 280 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 276 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน 
สวนราคาลกูไกไขตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 18.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

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

17.05 และรอยละ 17.52 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญคือ 
ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 34.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.36 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.35 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.48 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 41.03 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 8.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 27.52 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.89 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 42.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 331 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 328 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.91 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 357 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 341 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 300 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 349 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 46.55 54.4 57.37 56.75 57.55

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.50 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.24

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 271 271 274 278 248 245 256 254 263 257 265 278 278 271

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

291 289 304 302 266 261 251 252 271 258 285 311 311 311

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 335 335 336 338 336 336 336 336 336 330 330 326 325 331

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

380 380 338 400 400 400 377 364 370 348 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.00

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 69.76

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 90.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
90.17 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.19 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.15 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 83.29 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
93.39 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.64 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ กิโลกรัมละ 69.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 71.47 
บาท ของเดอืนทีผ่านมา รอยละ 2.39 โดยแยกเปนรายภาคดงันี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.23 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิโลกรัมละ 65.62 บาท สวนภาคกลางและภาคใต ไมมีรายงาน
ราคา
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกรกฎาคม 2561

 จีนทําประมงนอกนานนํ้ามากข้ึนเพราะสหภาพยุโรป

สั่งสินคาประมงเพิ่มขึ้น

 มรีายงานจาก INFOFISH Trade news ฉบบัที ่7/2561 

เดอืนพฤษภาคม 2561 วาจนีมกีารทาํประมงนอกนานน้ํามากขึน้ 

เนื่องจากยอดการจําหนายสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปและ

ประเทศกาํลังพัฒนาอ่ืนๆ เพิม่สงูขึน้ จงึมกีารขยายทาเรอืประมง

ทีเ่มอืงหยางโจว มณฑลฟเูจีย้น และหนวยงานทีป่รกึษาดานการ

สงออก Administration of Quality Supervision Inspection 

and Quarantine : AQSIQ รายงานวาในไตรมาสแรก ป 2561 

ปริมาณการจับสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นกวาเดิมสองเทาคิดเปนปริมาณ 

7,785 ตัน เพราะมีการสงออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง

รอยละ 86 คิดเปนมูลคา 5.07 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้นจีนจึงขยายการทําประมงไปยังแองโกลา ชีเชล และ

หมูเกาะ Cook ซึ่งเปนแหลงเปาหมายเรืออวนลากสัญชาติ

จีน และไดมีการนําสินคาสัตวนํ้ากลับมายังกวางโจว สําหรับ

ตลาดสัตวนํ้ารายใหญของกวางโจว ไดแก ฟลิปปนส มีการ

นําเขาอาหารทะเล 54.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 

86.1 จากปที่ผานมา และอินโดนีเซียนําเขาอาหารทะเลจาก

กวางโจว 19.9 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 18.3 

 สําหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมี

การทําประมงและมีอุตสาหกรรมแปรรูปประมงท่ีหลากหลาย 

เชน ฟลปิปนส และอินโดนเีซยี มกีารแขงขนักนัในสนิคาวตัถดุบิ

ประมง รวมทั้งมีการนําเขาวัตถุดิบในราคาที่ตํ่ากวาจีนอีกดวย

  ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2561 เรือ Ping Tai Rong 

Cheng สัญชาติจีนของบริษัท Ping Tai Rong Cheng Ocean 

Fishery Co ไดนําทูนาข้ึนทาที่อเมริกาชามัวร เพื่อลดตนทุน

คาขนสงกลับไปยังจีน ซึ่งบริษัทนี้ทําการแปรรูปสินคาสงตลาด

สหภาพยุโรปมาเปนเวลายาวนานผานทาที่อเมริกันชามัวร 

โดยจะมีการตรวจสอบเรืออยางเข็มงวด ทั้งดานสุขอนามัยและ

สภาพแรงงานบนเรือ รวมทั้งธุรกิจแปรรูปอาหารกระปองของ

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

บริษัทดวย และมีเปาหมายเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพย

แหงใดแหงหน่ึงของจีน ไดแก Shanghai หรือ Shenzhen 

ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีเรือเบ็ดราว 26 ลํา รวมทั้งตูคอนเทนเนอร 

2 ตู เพื่อไวใชทําการประมงนอกนานนํ้า

 ในเดอืนมถินุายน 2561 สตัวน้ําทกุชนิดทกุประเภทสง

เขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา กรุงเทพฯ 

ทีผ่านการประมลูและไมผานการประมลูจากการประเมนิไดรวม

ทั้งสิ้น 1,276 ตัน ลดลงจาก 1,362 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 

6.31 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,201 ตัน 

ลดลงจาก 1,292 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 7.04 เปนสัตวน้ําจืด

ทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลานํ้าจืดที่ผานการประมูล

รวม 392 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 387 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 1.29 

เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 

 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุ งสดทุกชนิดทุกประเภทสง

เขาประมูลจําหนายฯ 180 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 171 ตัน ของเดือน

กอนรอยละ 5.26

 1.2 ปลาหมึกสด มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิดทุก

ประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 100 ตัน ลดลงจาก 108 ตัน 

ของเดือนกอนรอยละ 7.41 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 

5.8 ตัน ลดลงจาก 6.3 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 7.94 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 8 ตัน 

ลดลงจาก 9 ตัน ของเดือนกอนรอยละ11.11
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2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนกรกฎาคม 2561

  จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวนํ้า

ทุกชนดิสงเขาประมลูจาํหนาย ทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา 

กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,260 ตัน ลดลงจาก 1,276 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.25 โดยแยกเปนประเภทสัตวน้ํา

ที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิด

สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 183 ตนั เพิม่ขึน้จาก 180 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.67

 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 109 ตนั เพิม่ขึน้จาก 100 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.00

 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 5.7 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 9 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 8 ตัน ของเดือนที่

ผานมารอยละ 12.50

3. สถานการณการตลาดเดือนกรกฎาคม 2561

 ป 2561 เวียดนามสงออกหมึกเพิ่มขึ้น
   เวียดนามมีศักยภาพการทําประมงในป 2558 
สามารถจับสัตวนํ้าได 6 ลานตัน เปนสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง 
4 ลานตัน และเปนสัตวนํ้าทะเล 2 ลานตัน และมีมูลคาการ
สงออก 6 พันลานดอลลาร ในอนาคตอันใกลนี้ปญหาปริมาณ
การจับสัตวนํ้าจากธรรมชาติของเวียดนามจะมีการปรับตัว
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปลาหมึกและปู สวนการ
เลี้ยงกุ งขาวแวนนาไมและปลาสวายยังสามารถผลิตไดใน 
5-10 ปขางหนา
 อยางไรก็ตาม นโยบายอุตสาหกรรมประมงของ
เวยีดนามในป 2563 นัน้รฐับาลจะสนบัสนนุใหเปนอุตสาหกรรม
หลักของประเทศโดยใหเพิ่มปริมาณการผลิตเปน 7 ลานตัน 
และให มีมูลค าการส งออกเป น 11,000 ล านดอลลาร  
โดยเนนสินคาประมงแชแข็งมากกวาการแปรรูป และยัง
ผลักดันใหการแปรรูปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 เรงเพ่ิมศักยภาพ
ในการจับสัตวนํ้าของชาวประมงใหสูงขึ้นกวาเดิมอีกรอยละ 
50 และสงเสริมเกษตรกรใหมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ โดย
ผานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

 ป 2560 เวียดนามเปนผูสงออกปลาหมึกรายใหญ
เปนอันดับที่ 12 ของโลกและสงหมึกไปตลาดแคนาดา คิดเปน
รอยละ 2.2 ของสวนแบงตลาดทั้งหมดรองมาเปนจีน โมร็อกโค 
และสหรัฐฯ แคนาดานําเขาหมกึปริมาณ 3,084 ตนั มลูคา 23.40 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 79 และ 
70 ตามลําดับ โดยราคาหมึกนําเขาเฉลี่ยที่ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอกิโลกรัม สวนราคาหมึกของเวียดนาม 11.7 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอกิโลกรัม ซึ่งหมึกเวียดนามสงออกไปแคนาดาไดเพียงรอยละ 
0.5 ของหมึกที่สงออกทั้งหมด แตก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แคนาดา
เปนตลาดที่มีศักยภาพของเวียดนาม ในป 2560 เวียดนาม
สงออกหมึกไปแคนาดา 1.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 63.6 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 ในเดือนมกราคม 
2561 สงออก 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 260.3 
จากชวงเดียวกันของป 2560 โดยสงออกหมึกกลวยแชแข็ง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 77 ของมูลคาการสงออกหมึกทั้งหมด 
รองลงมาเปนหมึกยักษแชแข็งรอยละ 16 และเปนหมึกแปรรูป
รอยละ 7 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนกรกฎาคม 2561

 ราคาสัตวน้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนกรกฎาคม 2561 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้ 

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลีย่กิโลกรัมละ 159.67 บาท เพิม่ขึน้จาก 140.44 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.69

  ราคาขายสงกุ งขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) 

จากองคการสะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 263.00 บาท 

เพิ่มขึ้นจาก 260.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผ านมา

รอยละ 1.15 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.00 บาท ลดลงจาก 171.80 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.05 
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  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลา เฉล่ียกิโลกรัมละ 195.00 บาท ลดลงจาก 240 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 18.75

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.48บาท ลดลงจาก 80.98 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.85

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.91 เพิ่มขึ้นจาก 85.96 บาท/กก. ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.11 

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 135.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น

จาก 130 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ  

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 39.40 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

36.59 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.68

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลา เฉลี่ย 75.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน  ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.42 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.55 บาท/กิโลกรัม ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 1.52

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 32.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

5. แนวโนมของราคาเดือนสิงหาคม 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 165.00 เพิม่ขึน้จาก 159.67 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.34 

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตวั/กก.) จากตลาดทะเลไทย 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 265.00 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 263.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.76 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดว าจะอยู  ในระดับ 175.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น

จาก 170.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.94

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลา คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 195.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.56 

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

79.48 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.95

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลา คาดวาจะอยู ในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 5.4 ปลาช อนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 89.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

86.91 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.40 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

140.00 บาท/กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก 135.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 3.70 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 42.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 39.40 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.60

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลาคาดวาอยูในระดับ 75.00 บาท/กิโลกรัม ราคา

ทรงตัวเทาเดือนที่ผานมา 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.50 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 8.42 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.95

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 33.00 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 32.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.12
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 47.38 70.00

ส.ค. 47.99 70.00
ก.ย. 45.99 70.00
ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.40 75.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 82.89 120.00

ส.ค. 86.52 120.00
ก.ย. 86.78 120.00
ต.ค. 86.13 120.00
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มี.ค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 125.00
มิ.ย. 85.96 130.00
ก.ค. 86.91 135.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 174.90 175.00

ส.ค. 177.91 177.82
ก.ย. 174.36 173.20
ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 183.01 250.00
เม.ย. 144.88 250.00
พ.ค. 125.38 251.50
มิ.ย. 140.44 260.00
ก.ค. 159.67 263.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 8.35 33.00

ส.ค. 8.44 33.75
ก.ย. 8.55 34.00
ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.42 32.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 112.00 180.00

ส.ค. 129.00 180.00
ก.ย. 111.00 180.00
ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 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

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 60 57.63 77.5

ส.ค. 79.59 80.00
ก.ย. 80.19 80.00
ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มี.ค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 99.09 85.00
มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.48 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ก.ค.ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 ในปจจบุนัสถานการณสตัวปาในประเทศไทยหลาย
ชนดิมีจาํนวนลดนอยลง เนือ่งจากสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศัย
ตามธรรมชาติถูกทําลายและสัตวบางชนิดถูกมนุษยลาเพื่อ
สนองความตองการ จงึมกีารออกกฎหมายเพือ่คุมครองสตัว
ปารวมถงึสตัวนํา้บางชนดิเพือ่ปองกนัไมใหสูญพนัธุหรอืหมด
ไปจากประเทศไทย
 นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมงเปดเผยวา 
จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดออกประกาศกฎกระทรวงกาํหนดใหสตัวปาบางชนดิเปน
สัตวปาคุมครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎกระทรวง 
กําหนดชนิดของสัตวปาคุ มครองใหเปนสัตวปาชนิดที่
เพาะพันธุได (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุมครอง
สัตวปาแหงชาติ ไดเพิ่มพันธุสัตวนํ้าอีก 12 ชนิด ในบัญชี
สตัวปาคุมครองทายกฎกระทรวงกาํหนดใหสตัวปาบางชนดิ
เปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ.2546 ไดแก ปลากระเบนปศาจ
ครีบโคง (Mobula thurstoni) ปลากระเบนปศาจครีบสั้น 
(Mobula kuhlii) ปลากระเบนปศาจแคระ (Mobula 

1 ก.ย.- 29 พ.ย.นี้ กรมประมงเปดให

ขึ้นทะเบียนสัตวนํ้า 12 ชนิด

หลังถูกประกาศขึ้นบัญชีสัตวปาคุมครอง

eregoodootenkee) ปลากระเบนปศาจหางหนาม (Mobula 
japanica) ปลากระเบนแมนตาแนวปะการัง (Manta 
alfredi) ปลากระเบนแมนตายักษ (Manta birostris) 
ปลากระเบนราหูนํ้าจืด หรือปลากระเบนเจาพระยา 
(Himanturachaophraya) ปลาโรนิน หรือปลากระเบน
ท องนํ้ า  (Rhinaancylostoma) ปลาฉนากเขียว 
(Pristiszijsron) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristiscus
pidata) ปลาฉนากฟนเล็ก (Pristis pectinata) และ
ปลาฉนากยักษ (Pristis pristis) ซึ่งปกติสัตวปาและ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 741 สิงหาคม 256146



✤

สัตวนํ้าที่ไดรับการคุ มครองนั้น เปนสัตวท่ีหามทําการ
เพาะพันธุ ยกเวนบางสายพันธุเทานั้นที่ทําการเพาะพันธุได 
ซึ่งสัตวนํ้าตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีปลากระเบนราหูนํ้าจืด 
หรือปลากระเบนเจาพระยา (Himantura chaophraya) 
ที่อนุญาตใหประชาชนเพาะพันธุ ได ตามกฎกระทรวง 
กําหนดชนิดของสัตวปาคุ มครองใหเปนสัตวปาชนิดที่
เพาะพันธุไดฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 ทั้งนี้จากประกาศดังกลาว กรมประมงในฐานะ
หนวยงานซึ่งมีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลดานการคา
สัตวนํ้าหายาก และใกลสูญพันธุ  ควบคุม ตรวจสอบ 
ออกใบอนญุาต ใบรบัรองตางๆ ตามหลกัเกณฑ และเงือ่นไข
ภายใตกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ จึงขอแจงประชาชนวา หาก
ทานใดที่ครอบครองสัตวนํ้าเหลานี้ ทั้งที่มีชีวิตหรือมีซาก
ไวครอบครอง รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปา
คุมครอง ตองทําการแจงการครอบครองสัตวปาคุมครอง
ชั่วคราว ซากของสัตวปาคุมครองหรือผลิตภัณฑที่ทําจาก
ซากของสัตวปาคุมครองตอพนักงานเจาหนาที่ โดยปฏิบัติ
ตามประกาศกรมประมง เร่ือง แบบและวิธีการแจงการ
ครอบครอง แบบหนังสือกํากับการจําหนาย การนําพยาน
เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจนตอพนักงานเจาหนาที่ 
การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง 
หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของสัตวปาคุมครอง พ.ศ.2558
 อยางไรกต็าม การเพาะพนัธุปลากระเบนราหนูํา้จดื
นั้นจะตองดําเนินการแจงขอเพาะพันธุสัตวปาคุมครองดวย 
สําหรับการแจงการครอบครองสัตวปาคุมครองชั่วคราว 
ซากของสัตวปาคุมครอง หรือผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
สัตวปาคุมครอง ขอใหประชาชนที่ครอบครองพันธุสัตวนํ้า

ตามที่ประกาศในกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ไดจัดเตรียม
เอกสาร หลกัฐานการไดมา ภาพถาย หรอืสิง่อืน่ใดทีส่ามารถ
ยืนยัน เพื่อนํามาแจงครอบครองตอพนักงานเจาหนาที่ 
โดยแจงการครอบครองสัตวนํ้าที่เปนสัตวปาคุมครองตาม
กฎกระทรวงกาํหนดใหสตัวปาบางชนดิเปนสตัวปาคุมครอง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 รวมถึงการแจงขอเพาะพันธุปลา
กระเบนราหูนํ้าจืดหรือปลากระเบนเจาพระยา ณ ทองที่
ที่ครอบครอง โดยในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแจงไดที่ 
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สําหรับ
ในทองที่จังหวัดอื่นๆ สามารถแจงไดที่สํานักงานประมง
จงัหวัดในทองทีน่ัน้ๆ ต้ังแตวันที ่1 กนัยายน - 29 พฤศจกิายน 
2561 ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ https://
www4.fisheries.go.th/fishmanagement และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกําหนดมาตรการกลุ มคุ มครองพันธุ 
สัตวนํ้าตามอนุสัญญา โทรศัพท 0-2579-9767 โทรสาร 
0-2561-4689
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1600.00

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00

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

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

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

46 - 0 - 0 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900

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

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

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.ทัศนีย  เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายฉัตรชัย  เตาทอง 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) พรอมเจาหนาที่ ลงพื้นที่เย่ียมเยียนและดูงาน
กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยบานโนนเขวา ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเกษตรกรกลุมดังกลาวปลูกผัก
ชนิดตางๆ เพื่อรวบรวมสงใหหางคาปลีกรายใหญ (เทสโก โลตัส) ที่มีศูนยกระจายสินคาทั่วภาคอีสาน

✤

สศท.3 รวมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) 
รวมพิธีมอบเงินใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน ภายใตโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย  จินดาหลวง) เปนประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนรอบแรกใหแก
เกษตรกร งวดที่ 1 จํานวน 97 ราย เนื้อที่ 648.25 ไร (ไรละ 4,000 บาท) จํานวนเงิน 2,592,600 บาท ณ หองประชุมการยาง
แหงประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกลาวมีเกษตรกรเขารวมทั้งหมด 477 ราย เน้ือที่ 3,721 ไร เกินจาก
เปาหมายเดิมที่กําหนดไว เกษตรกรจํานวน 100 ราย เนื้อที่ 1,000 ไร

✤

แวะเยี่ยม สศท.

ผูอํานวยการ สศท. 4 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) 
เปนผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมลงพ้ืนที่ตรวจราชการพรอมกับคณะผูตรวจราชการโดยรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายลักษณ วจนานวัช) เพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไมเหมาะสมเพื่อ
สงเสริมอาชีพการปศุสัตว ซึ่งประกอบดวย กลุมอนุรักษพันธุกระบือไทยบานสําโรง (โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไมเหมาะสมเพื่อ
สงเสรมิอาชพีการปศสุตัว ป 2560) กลุมเลีย้งสตัวสวาง (กิจกรรมนาหญาป 2545) และกลุมวสิาหกิจชมุชนบานหนองพรานคาน ตาํบล
ทาชาง (โครงการอนรุกัษและพฒันาการผลติกระบอื ป 2558) พรอมทัง้ดงูานกระบวนการเลีย้งโคเนือ้แบบประณตี หรือ Intensive Farm 

✤

สศท.3 รวมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืนสศท.3 รวมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืนสศท.3 รวมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืนสศท.3 รวมพิธีมอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน

รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูงานกลุมเกษตรกรฯรองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูงานกลุมเกษตรกรฯรองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูงานกลุมเกษตรกรฯรองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูงานกลุมเกษตรกรฯ

ผูอํานวยการ สศท. 4 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานีผูอํานวยการ สศท. 4 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานีผูอํานวยการ สศท. 4 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานีผูอํานวยการ สศท. 4 รวมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
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สศท.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และปริมาณการผลิต

ยางพารา ป 2560 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร

ผูอํานวยการ สศท.6 รวมประชุมแนวทางการดําเนินงาน

โครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหลงผลิตจังหวัดระยอง ป 2561

 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) รวมประชุมแนวทางการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหลงผลิตจังหวัดระยอง ป 2561 
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตและแนวทางการรองรับ
สบัปะรดเดอืนกรกฎาคม 2561 ของจงัหวดัระยอง ซึง่ผูเขารวมประชมุประกอบดวย เจาหนาทีส่วนแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิการเกษตร 
เกษตรจังหวัดระยอง สหกรณจังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง พาณิชยจังหวัด โรงงานรับซื้อสับปะรด เกษตรกร
ผูปลูกสับปะรด ตลอดจนหนวยงานของรัฐจังหวัดระยองที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปวาไมมีปญหาในการบริหารจัดการ

✤

 วนัที ่10 กรกฎาคม 2561 นางสาวนงนชุ ดีแท ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) มอบหมายใหนางอิศราภรณ ชัยกุณา 
ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และปริมาณ
การผลิตยางพารา ป 2560 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร รวมกับนายราเมนทร  ไตรทอง 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดสุรินทร และนายเบญจพล ภาสกานนท หัวหนาแผนกสงเสริม
สถาบันเกษตรกรและตลาด การยางแหงประเทศไทยจงัหวดัสรุนิทร โดยลงพืน้ทีอ่าํเภอ
พนมดงรัก ซึ่งมีนายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอําเภอพนมดงรัก ใหขอมูลพื้นที่และ
ปริมาณการผลิตยางพารา ป 2560 พรอมทั้งสุมสํารวจขอมูลจากเกษตรกรผูปลูก
ยางพาราที่ตําบลโคกกลาง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร จํานวน 10 ตัวอยาง/
ครัวเรือน เพื่อดูทิศทางขอมูลพื้นที่และปริมาณการผลิตยางพารา ป 2560 สําหรับ
ดําเนินการจัดทําขอมูลยางพาราจังหวัดสุรินทรใหเปนเอกภาพตอไป

✤

สศท.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และปริมาณการผลิตสศท.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และปริมาณการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.



คณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืชภาคกลาง 

ลงมติเห็นชอบพื้นที่เพาะปลูกป 2560

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) จัดประชุมคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพขอมูลดานพืชภาคกลาง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายชีวิต  เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

เปนประธาน และมีผู แทนจากหนวยงานที่เปนคณะทํางานเขารวม จํานวน 43 คน ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท

 การประชุมครั้งนี้ไดขอสรุปวา พื้นที่เพาะปลูกขาวนาป ป 2560/61 ใน 10 จังหวัดภาคกลางรวมทั้งสิ้น 5,042,874 ไร 

เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 5.24% เนื่องจากมีปริมาณนํ้ามากกวาปที่แลว จึงมีการทํานาปในพื้นที่ซึ่งเคยปลอยวางและมีบางสวนทํานาป

ตอเนื่อง สับปะรดโรงงานป 2560 ของ จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,266 ไร ลดลงจากปที่แลว 270 ไร เนื่องจากสับปะรด

จะปลูกแซมในสวนยางพารา เมื่อยางพาราโตขึ้นจึงทําใหพื้นที่สับปะรดลดลง ปาลมนํ้ามัน ป 2560 มีพื้นที่ยืนตน 18,797 ไร พื้นที่

ใหผลผลิต 16,557 ไร มากกวาปที่แลว 1,793 ไร ผลผลิต 42,578 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 8,069 ตัน เนื่องจากอยูในชวงอายุ

ที่ปาลมใหผลผลิตมาก และยางพารา ป 2560 มีพื้นที่ยืนตน 12,292 ไร ผลผลิตรวม 664 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวเล็กนอย

 ท้ังนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท จะนําขอมูลการผลิตพืชทั้ง 4 ชนิดที่ผานความเห็นชอบจาก

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลภาคกลางแลว เสนอใหกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลระดับประเทศเพื่อพิจารณาตอไป

✤

สศท.9 รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) นําคณะเจาหนาที่รวมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา ณ องคการบริหารสวนทองถิ่น
จังหวัดสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

✤

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) จัดประชุมคณะทํางานพัฒนา
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แวะเยี่ยม สศท.



สศก. จัดอบรมสัมมนา “กลไกการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย และความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย”

รุนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันที่ 11 กรกฎาคมคม 2561 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานเปดจัดอบรมสัมมนา “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียและ
ความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย” รุนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน โดยมีนายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดสัมมนาดังกลาว เพื่อชี้แจงกลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย ไปสูการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การทําเกษตรอินทรียตลอดกระบวนการแกบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตอไป

✤
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ขาวประชาสัมพันธ



 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
คณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุมศรีปลั่ง อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เพื่อพิจารณาการจัดทําขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานความสามารถในการแขงขัน ประเด็น
การเกษตรสรางมูลคา และดานการพัฒนาการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

✤

การประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนแผนแมบท

 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานเปดการอบรมสัมมนาเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียและความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย” 
รุนท่ี 4 ภาคใตและภาคใตชายแดน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา เพื่อใหผูเขารับการอบรมสัมมนาดังกลาวรับทราบ
แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอนิทรยีภายใตยทุธศาสตรฯ ไปสูการปฏบิตัทิีเ่ปนไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้สรางความรู
ความเขาใจตลอดกระบวนการทําเกษตรอินทรียแกเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
ท้ังดานพืช ปศุสัตว สัตวนํ้า และการเตรียมปจจัยการผลิต ตลอดจนการนําองคความรูการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน 
ไปใหคําปรึกษาแนะนําแกเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

✤

 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4 สศก. เดินหนาอบรมสัมมนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย รุนที่ 4
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ขาวประชาสัมพันธ



สศก. ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 วนัที ่26 กรกฎาคม 2561 สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
นาํโดย ดร.วณิะโรจน ทรพัยสงสขุ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ 

รวมตกับาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 9 รูป จากวัดเสมียนนารี เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปด
กิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561 ซึ่งเปนกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล พรอมนี้ไดปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไดรับมอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ อีกจํานวน 1 ตน ในโครงการเกษตรรวมใจปลูกพรรณไมประจําพระองค เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหนาอาคารศูนยปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

สศก. จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน

ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมศรีปลั่งชั้น 8 
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และแสดง
ความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการและพลังของแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาราชการของแผนดิน
ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติ

✤

สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561สศก. จัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” Big Cleaning Day ประจําป 2561

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร นําโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการ
และเจาหนาที่ รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
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สศก. รวมพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมคณะผูบริหาร รวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 670 รูป และพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการท่ีดีและพลงัของแผนดิน เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ทองสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 
และแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการและพลังของแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาราชการ
ของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติ

✤
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