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“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
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พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
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  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
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“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ในเดอืนกนัยายนนี ้สศก. ไดกาํหนดจดัสมัมนาครัง้ใหญ “ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการเกษตร
อาสา สูการปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ระหวางวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งในปนี้ไดรับเกียรติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี 

 ซ่ึงภายในงานนอกจากจะมีการชี้แจงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยแลว ยังมีการระดมความคิดเห็นรวมกันจากเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา หรือ ศกอ. ทั่วประเทศมากกวา 800 ราย เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดาํเนนิงาน ศกอ. ในยคุ 4.0 ดวยการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาปรบัใชในการวางแผนการผลติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและทันตอสถานการณ และเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป

 สําหรับ ศกอ. คือ เกษตรกร หรือบุคคล ที่ไดรับการคัดเลือกและสมัครใจเขามาเปน
อาสาสมัคร ภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สศก. กําหนด เพื่อเปนเครือขายในการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ สศก. และรวมปฏิบัติงานกับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. 882 ศูนยฯ ในทุกอําเภอทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

 ซึ่งที่ผานมา ศกอ. มีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญมากมาย ทั้งการเปน
ผูรายงานขอมูลดานการเกษตร อาทิ ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินคาเกษตรในพื้นที่
ใหแกเจาหนาที่ สศก. และเปนผูรับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อถายทอด
ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเปนผูใหบริการ ใหคําปรึกษา แนะนําขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร 
การเตือนภัย และในขณะเดียวกัน ศกอ. ยังเปนผูแจงขาวสารตางๆ จากเกษตรกรในพื้นที่มายัง
เจาหนาที่ สศก. ดวยเชนกัน ซึ่งเชื่อมั่นวาการสัมมนาครั้งใหญในปนี้ จะเปนโอกาสสําคัญที่
จะไดรวมกันพัฒนา และขับเคลื่อนงานดานตางๆ ของ สศก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนั และเพือ่ให ศกอ. ไดรบัทราบถงึนโยบายสาํคัญและขอมลูดานเศรษฐกจิ
การเกษตร นําไปสูการเผยแพรใหแกเกษตรกรในพื้นที่ไดรับทราบตอไป 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ติดตาม
สถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญ 30 จังหวัด ระหวางเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ทบทวนผลพยากรณขอมูล
สินคาเกษตร 16 ชนิด จากปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบ 
เพ่ือความถูกตองแมนยําของขอมูลจากที่เคยคาดการณไวเมื่อ
เดอืนมถุินายน 2561 โดยปลายปเตรยีมออกผลพยากรณ ไมผล 
6 ชนดิ ป 2562 เพือ่เตรยีมวางแนวทางบรหิารจดัการในปถดัไป
 การดําเนินงานสําคัญดานขอมูลสารสนเทศการเกษตร
ในการวิเคราะหขอมูลพยากรณผลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิด 
สศก. ไดกําหนดแผนการลงพื้นที่ต้ังแต กรกฎาคม - สิงหาคม 
2561 เพื่อติดตามสถานการณ สํารวจขอมูลกลุมตัวอยางทั้ง
จากผูนาํชมุชน เกษตรกร กลุมเกษตรกร ผูรบัซือ้ และหนวยงาน
ราชการในแหลงผลิตที่สําคัญของแตละชนิดสินคา ทั่วประเทศ
รวม 30 จังหวัดๆ ละ 6 หมูบานตอ 1 สินคา เพื่อใหทราบ
ทศิทางของเนือ้ทีเ่พาะปลกู และผลผลติเมือ่เทยีบกบัปทีผ่านมา 
รวมท้ังแรงจูงใจที่ทําใหเกษตรกรยังคงปลูกอยูหรือขยายพื้นที่ 

และปจจยัทีท่าํใหหนัปรับเปลีย่นปลกูพชืชนิดอืน่ทดแทน ตลอด
จนสภาพภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ินโยบายสงเสรมิการผลติตางๆ 
ที่มีผลตอการผลิต
 ขอมลูทีไ่ดจะนาํมาใชประกอบการวเิคราะหคาพยากรณ 
เพื่อติดตามสถานการณเปนระยะ และเปนการยืนยันผล
พยากรณใหแมนยํายิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามปจจัยตางๆ ที่จะมีผล
ตอการปรับคาพยากรณกรณมีกีารเปลีย่นแปลง เชน เกดิอทุกภยั
ในบางพ้ืนที ่ปญหาโรคระบาด ศตัรูวชัพืช เปนตน ซึง่ปจจยัตางๆ 
ลวนมผีลตอความคลาดเคลือ่นของคาพยากรณ ดงันัน้การลงพืน้
ที่เพื่อการติดตามสถานการณจึงมีความสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่งในการจัดทําขอมูลของ สศก. 
 สําหรับเดือนกันยายน 2561 สศก. ไดเรงดําเนินการ
ทบทวนผลพยากรณป 2561/62 ภายหลงัการลงพืน้ทีแ่ลวเสรจ็ 
ในสินคาที่ดําเนินการ รวม 16 ชนิดสินคา จากที่ไดคาดการณ
ไว ณ เดือน มิถุนายน 2561 ประกอบดวย ขาวนาป ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาลมนํ้ามัน 

โดย ศูนยสารสนเทศการเกษตร

สศก. ปูพรม 30 จังหวัด

ทบทวนคาพยากรณสินคาเกษตร 16 ชนิด

“

”

 ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อการ

ติดตามสถานการณจึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง

ในการจัดทําขอมูลของ สศก.
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✤

ยางพารา กลุ มพืชหัว คือ กระเทียม 
มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ และ 
กลุมประมง คือ กุงกุลาดํา กุงขาวแวน
นาไม ปลานิล และปลาดุก และนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูล
ดานการเกษตรตอไป และในปลายปนี้ 
สศก. จะมีการคาดการณผลพยากรณไม
ผลครั้งที่ 1 ป 2562 รวม 6 ชนิด ไดแก 
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย และ
ล้ินจ่ี เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
มาตรการบริหารจัดการสินคาเกษตรแต
ตนฤดูในปถัดไป
 ทั้งนี้ การพยากรณขอมูลสินคา
เกษตร ของ สศก. เปนการพยากรณเชิง
ปริมาณ โดยการสรางแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติ (Econometrics Model) 
ประมาณคาดวยวธิวีเิคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 
โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ตองการพยากรณ ไดแก เนื้อที่
เพาะปลูก และผลผลิตตอไร ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปจจัยที่
มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก เนื้อที่เพาะปลูกในปที่
ผานมา ราคาทีเ่กษตรกรขายได ราคาพชืแขงขนั ตนทนุการผลติ 
ปริมาณนํ้าในเขื่อน เปนตน นอกจากนี้ ยังใชขอมูลเนื้อที่เพาะ
ปลูกจากการแปลภาพถายดาวเทยีมมาประกอบการตดัสนิใจใน
การเลอืกหรอืปรบัคาพยากรณทีไ่ดจาก Model และไดใชขอมลู
จากการรายงานระดบัตาํบล และรายงานระดบัอําเภอ จากกรม
สงเสริมการเกษตร มาประกอบการตัดสินใจรวมดวยเพื่อให
ขอมลูมคีวามถูกตองและเปนปจจบุนัมากทีส่ดุ ทัง้น้ี ทานทีส่นใจ
ขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ศูนยสารสนเทศการเกษตร 
โทร. 0 2561 2870 หรือ อีเมล prcai@oae.go.th

“

”

การพยากรณขอมูลสินคาเกษตร 

ของ สศก. เปนการพยากรณ

เชิงปริมาณ โดยการสรางแบบจําลอง

ทางเศรษฐมิติ (Econometrics 

Model) ประมาณคาดวยวิธี

วิเคราะหการถดถอย (Regression 

Analysis) โดยตัวแปรตาม

หรือตัวแปรที่ตองการพยากรณ
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โดย นางหัทยา ทับสวัสดิ์
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การศึกษาการบริหารจัดการฟารมขนาดเล็ก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดํารัส
แกชาวไทย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติ
ตน ใหมีการพัฒนาตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดนอมนํา
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนนโยบายในการดาํเนนิ

จัดการฟารมขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งเปนภาคที่มีสัดสวน
จํานวนประชากรเกษตรยากจนมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ 
มีรายไดสุทธิครัวเรือนเฉลี่ยตอคนตอปตํ่ากวาเสนยากจน พื้นที่
สวนใหญอาศัยน้ําฝน ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับตํ่า 
เกษตรกรประมาณรอยละ 80 ยังคงทําการเกษตรแบบผลิตพืช

งานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ดวยการ
พัฒนาที่ตั้งอยู บนพื้นฐานของทางสาย
กลาง และความไมประมาท โดยคํานึง
ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนใชความ
รูและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการ
ตดัสนิใจในการประกอบอาชพีการเกษตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประยุกตใชใน
การบริหารจัดการฟารมของครัวเรือน
เกษตรกร การบริหารจัดการฟารมแบบ
ผสมผสานเกือ้กลูกนั ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การผลติใหมคีวามหลากหลาย ลดตนทนุ
การผลิต เพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน
สินคา เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร

แนวคิดทฤษฎีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 742 กันยายน 2561 5

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



เชิงเดี่ยว เกษตรกรประสบปญหารายไดไมเพียงพอกับการใช
จายในครัวเรือน และมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยทําการศึกษา
พืน้ทีจ่งัหวดัหนองบวัลาํภ ูชยัภมู ิกาฬสนิธุ รอยเอด็ และสรุนิทร 
ซึ่งมีครัวเรือนเกษตรยากจนมากกวารอยละ 50 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
และกระบวนการจัดการฟารมของครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนครัวเรือนเกษตรกรตนแบบ
ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การเกษตรและพนจากความยากจน เพือ่เปนรปูแบบและแนวคดิ
ในการบริหารจัดการฟารมขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ไมเกิน 15 ไร 
 ผลการศกึษาพบวา หวัหนาครวัเรอืนกลุมตวัอยางมอีายุ
เฉลี่ย 59 ป มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.35 คน และมีขนาด
พืน้ทีถื่อครองเฉลีย่ 11.67 ไร มกีารปรบัเปลีย่นกจิกรรมทางการ

เกษตรจากการปลกูพชืเชงิเดีย่วมาเปนแบบผสมผสานตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยปลกูขาวเปนพชืหลกั ปลกูพชื
ไร พชืผกั ไมผล ไมยนืตน และเลีย้งสตัว เพือ่เปนอาหารและเปน
รายไดของครัวเรือน มีการจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยภาพรวมแบงเปนพื้นที่เพาะปลูก
เปนพื้นที่นาขาว รอยละ 60 พื้นที่ปลูกพืชอื่นๆ รอยละ 30 พื้นที่
สระนํ้ารอยละ 7 และที่อยูอาศัยรอยละ 3 ของพื้นที่ถือครอง 
มกีารเก้ือกูลกันระหวางกิจกรรมตางๆ ทัง้เปนอาหาร ปุยและสาร
กาํจดัโรคและแมลงศตัรพูชื เพือ่ลดการใชสารเคมีและลดตนทนุ
การผลติ ทาํใหดนิมคีวามสมบรูณขึน้ ผลผลติทีไ่ดมคีณุภาพและ
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
สามารถลดรายจายคาอาหารไดประมาณรอยละ 55 มีการ
กระจายตวัของรายไดทางการเกษตรเฉลีย่ 10 เดอืนตอป จากเดมิ
ทีเ่คยมรีายไดจากผลผลติเพยีงปละครัง้ โดยมรีายไดสุทธเิกษตร
เฉลีย่ 130,949 บาทตอครวัเรอืนตอป นอกจากนี ้สมาชกิในครัว
เรือนยังมรีายไดจากนอกภาคเกษตรเปนรายไดเสรมิอกีทางหนึง่ 
ทาํใหมรีายไดสทุธคิรวัเรอืนเฉลีย่ 226,859 บาทตอครัวเรือนตอป 
หรือ 67,719 บาทตอคนตอป สูงกวาเกณฑวัดความยากจน
ของประเทศกวา 2 เทา สามารถนําไปใชจายในครัวเรือนได
อยางเพียงพอและเหลือเปนเงินออม 
 อยางไรก็ตาม ในชวงแรกของการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
เกษตรกรประสบปญหาทัง้เร่ืองเงนิลงทนุเพ่ือพัฒนาพืน้ที ่จดัหา
แหลงนํ้า ปรับสภาพดิน และยังไมมีรายไดจากผลผลิต รวมทั้ง 
ประสบปญหาภัยแลงและนํ้าทวม ซึ่งตัวเกษตรกรจะเปนสวน
สาํคญัทีส่ดุในการปรับเปลีย่นแนวคดิและพฤตกิรรม แมจะมขีอ
จํากัดตางๆ แตดวยความมุงมั่นตั้งใจและเชื่อมั่นในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
ดวยการนําประสบการณและความรูตางๆ ที่ไดรับมาปรับใช

“

”

 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ทางการเกษตรจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมาเปนแบบผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยปลูกขาวเปนพืชหลัก 

ปลูกพืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืนตน 

และเลี้ยงสัตว เพื่อเปนอาหารและ

เปนรายไดของครัวเรือน
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✤

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการจัดการฟารมใหดีขึ้นอยาง
คอยเปนคอยไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งกระบวนการบริหาร
จัดการฟารมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีเ่กษตรกร
ประยุกตใชเปนหลักในการทํางาน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) เขาใจ 
ไดแก หัวหนาครวัเรอืนตองทาํความเขาใจปญหาของการดาํเนิน
งานที่ผานมา และแกไขปญหาดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ัง การทาํความเขาใจกบัสมาชกิในครวัเรอืน เพือ่สรางความ
รวมมอืในการวางแผน การดาํเนนิงานและการดาํเนนิชวีติเพือ่สู
เปาหมายรวมกัน 2) เขาถึง ไดแก การเขาถึงแหลงเรียนรูตางๆ 
เชน การเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรู การ
อบรม ศึกษาดูงาน เปนตน รวมทั้ง การลงมือทดลองปฏิบัติให
เห็นผลสําเร็จ และ 3) พัฒนา ไดแก การนําประสบการณและ

ความรูตางๆ ที่ไดรับสูกระบวนการบริหารจัดการฟารมเพื่อ
พัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ครัวเรือนเกษตรกร
ไดบริโภคอาหารปลอดภัย มีสุขภาพดีขึ้น มีรายไดที่มั่นคงยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพการเกษตร
 ทัง้น้ี ผลการศกึษาจะเปนประโยชนในการสนบัสนนุการ
ทาํการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เกษตรกรที่มีพื้นที่นอย เปนแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรและขยายผลไปสูเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ใหสามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
โดยมขีอเสนอแนะสาํหรับเกษตรกร คอื ควรมกีารปรบักจิกรรม
ใหเหมาะสมกับอายุของเกษตรกรที่มากขึ้น เลือกกิจกรรม
การผลิตที่ใชแรงงานนอยแตมีมูลคาสูง ผลิตอาหารบริโภคใน
ครัวเรือนมากขึ้น เพื่อลดรายจายดานอาหาร การรวมกลุม
เพ่ือสรางเครือขาย เพ่ิมชองทางการผลิต การตลาด และ
การสรางทายาทสืบทอดทางการเกษตร รวมทั้ง การมีสวนรวม
ในการพัฒนาการเกษตร และพัฒนาชุมชน ใหเกิดความมั่นคง
และสงบสุข ในสวนของขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ ควรสง
เสริมการดาํเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลมุทกุ
พืน้ทีแ่ละตดิตามประเมนิผลอยางตอเนือ่ง จดัหาพืน้ทีร่บันํา้ เชน 
แกมลิง ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อแกปญหาภัยแลงและนํ้าทวม 
สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าใหกับ
เกษตรกรในชวงของการปรับเปลีย่นกิจกรรม เรงสรางเกษตรกร
ตนแบบ สรางฐานขอมูล และเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจพอ
เพียงใหมีการขยายผลมากขึ้น

ที่มา : จากการศึกษา
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โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแกน

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน 
(สศท.4) ติดตามเกษตรกรรวมโครงการออยอินทรียจังหวัด
มหาสารคาม มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 283 ราย พื้นที่
ประมาณ 4,554 ไร ไดผลผลติออยอินทรยี 15,086 ตนั สงใหกบั
โรงงานนํ้าตาลวังขนาย สูนํ้าตาลออรแกนิค ชูตัวอยางเกษตรกร 
นายฉตัรมงคล กลวยภกัด ีเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการทีป่ระสบ
ผลสําเร็จ พรอมเผยเทคนิคการปลูก และยินดีใหคําแนะนําแก
เพื่อนเกษตรกร
 จากการติดตามสถานการณปลูกออยอินทรีย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งปจจุบันเกษตรกรใหความสนใจอยางมาก 
เนื่องจากมีตลาดรองรับแนนอน และสรางรายได ซึ่งกลุ ม
เกษตรกรปลกูออยอินทรยีสวนใหญปลกูมากทีอํ่าเภอโกสมุพสิยั 
อาํเภอบรบือ อาํเภอเมอืงมหาสารคาม อําเภอแกดํา อาํเภอกุดรัง 
อําเภอนาเชือก และอําเภอวาปปทุม 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ไดลงพ้ืนที่ พบวา
โครงการผลิตออยอินทรียของจังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกร
เขารวมโครงการ 283 ราย พื้นที่ประมาณ 4,554 ไร ผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จํานวน 90 ราย 
รวมพื้นที่ 1,502 ไร ไดผลผลิตออยอินทรีย 15,086 ตัน สงให

เกษตรกรมหาสารคาม

หันปลูกออยอินทรีย

ชวยตนทุนลด บํารุงดิน รายไดงาม ตลาดตองการตอเนื่อง
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กบัโรงงานนํา้ตาลวงัขนาย จงัหวดัมหาสารคาม โดยทางโรงงาน
ไดแปรรปูเปนนํา้ตาลออรแกนคิ จาํหนายทัง้ในประเทศและตาง
ประเทศโดยจําหนายในตางประเทศประเทศ ประมาณ 70% 
ในประเทศแถบเอเชยีและยโุรป ไดแก เกาหลใีต ฮองกง มาเลเซยี 
สิงคโปร ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด เยอรมนี โอเซียเนีย และ
นิวซีแลนด และอีก 30% จําหนายภายในประเทศ และโรงงาน
ยังมีแผนเพิ่มความตองการออยอินทรียเพื่อนําไปผลิตเปนน้ํา
ตาลออรแกนิค สงจําหนายใหพอกับความตองการของผูบริโภค
ที่มีเพิ่มขึ้นดวย
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณเกษตรกรผูประสบความสําเร็จ 
นายฉัตรมงคล กลวยภักดี เกษตรกรในโครงการออยอินทรีย 
ตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งไดบอก
เลาประสบการณตนเองวา มีพื้นที่กวา 30 ไร ใชปลูกออยและ
ทํานาขาวเพื่อการบริโภค ตอมาป 2557 ไดเขารวมโครงการ
ออยอนิทรยี เพราะเหน็วาการปลกูออยแบบใชสารเคมทีัว่ไป ดนิ
เส่ือมสภาพลงเรือ่ยๆ จงึหนัมาทาํออยอินทรยี โดยเร่ิมจากแปลง
แรกจํานวน 5.86 ไร ปจจุบันปการผลิต 2560/61 มีพื้นที่ปลูก
ออยอินทรียจํานวน 20 ไร สามารถสงออยเขาหีบได 300 ตัน 
หรือเฉลี่ย 15 ตัน/ไร ไดคาความหวานเฉลี่ย 12.88 CCS และ
ตอมาไดทยอยขยายพื้นที่ปลูกออยอินทรียเพิ่มขึ้น ซึ่งยังอยูใน

ระยะปรับเปลี่ยน และยังเผยถึงเทคนิคการปลูกออยอินทรีย ซึ่ง
ไดขดุบอกักเก็บน้ําแบบสายน้ําหยดในชวงปลกูใหมและชวงออย
ตอ (แบบสปริงเกอร) การใหปุยคอกจากมูลสุกรขุนที่เล้ียงเอง
แบบธรรมชาติ การปองกันโรค - แมลง โดยการฉีดพนสารสกัด
ชีวภาพสูตรสมุนไพรไลแมลงรวมดวย รวมทั้งการใชเครื่องจักร
กลการเกษตร เพื่อชวยทุนแรงในการเขากําจัดวัชพืช รวมกับ
การสางใบเพื่อใชทําปุย เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 
 นอกจากนี้ เพื่อการลดตนทุนคาพันธุ นายฉัตรมงคล 
ยังไดจัดทําแปลงแมพันธุ (ออยพันธุขอนแกน 3) แยกไวใชเอง
อีก 3 ไร เพ่ือนําไปเปนทอนพันธุสําหรับเพาะปลูกลงแปลง 
สงผลใหตนทนุผลติตอไรอยูที ่3,000 – 4,000 บาท/ไร ซึง่เปรยีบ
เทียบกับออยเคมีทั่วไปเฉลี่ยที่ 5,000 บาท/ไร โดยยังมีเทคนิค
เฉพาะตางๆ อีก เชน การปลูกออย 1 ครั้ง จะเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในปแรก และออยตอจะใชแคตอที ่1 เทานัน้ เพราะมเีคร่ืองจักร
กลการเกษตรทุนแรง ทําใหสามารถเตรียมดินสําหรับการปลูก
ใหมไดบอยครั้งซึ่งใหผลดีกวา และมีแผนจะปรับเปลี่ยนนาขาว
อีกบางสวนเพื่อมาปลูกออยอินทรียเชนกัน ทั้งน้ี เกษตรกร
ที่สนใจ สามารถขอคําแนะนําไดที่นายฉัตรมงคล กลวยภักดี 
เบอรโทรศัพท 087 852 6448 ซึ่งยินดีใหคําแนะนําถึงเทคนิค
การปลูกตางๆ จากประสบการณตนเองแกเพื่อนเกษตรกร
ทุกทาน

“

”

จากการติดตามสถานการณปลูกออยอินทรีย 

จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปจจุบันเกษตรกร

ใหความสนใจอยางมาก เนื่องจากมีตลาด

รองรับแนนอน และสรางรายได

✤
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 แปลงเกษตรผสมผสานเหมาะกับการเปนตนแบบใน
เรื่องของการทําการเกษตรแบบลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่ง
จากตัวอยางของ น.ส. ธัญลักษณ จงวนาพิทักษกุล อายุ 41 ป 
อยูบานเลขที ่43 หมูที ่19 ตาํบลวงัชะพล ูอาํเภอขาณวุรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร อีกหนึ่งตัวอยางของผูทําเกษตรทฤษฎีตาม
รอยเทาพอ และใชเกษตรผสมผสาน เลาวา หลงัจากเรียนจบชัน้
มธัยมตอนปลายไดประกอบอาชพีหลายอยาง เชน ทาํรานเสรมิ
สวย เปนชางเยบ็ผา เปนสาวโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดั
ลาํพนู ในป 2559 ไดตดัสนิใจลาออกจากโรงงานมาดแูลแมทีป่วย 
โดยกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
มาลงทนุซือ้ทีด่นิ 8 ไร ในหมูบานราคา 8 แสนบาท ทาํเกษตรทฤษฎี
ตามรอยเทาพอโดยไมมคีวามรูพืน้ฐานทางการเกษตรมากอน ได
รบัคาํชีแ้นะจากเจาหนาทีส่าํนกังานเกษตรอาํเภอขาณวุรลักษบรีุ 
และศึกษาหาความรูเองจากอินเทอรเน็ต ชวงแรกๆ ไดเปดราน
ขายหมูกระทะควบคูไปกับการเร่ิมทําการเกษตรเพื่อหารายได
มาใชจายในชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรยังไมใหผลตอบแทน 
ในปจจุบันไดหันมาทําการเกษตรเพียงอยางเดียว และสามารถ
ชําระหนี้ที่ไปกูมาซื้อที่ดินไดหมดแลวจากเงินที่ขายผลผลิตได

ยึดเกษตรแบบผสมผสาน

สรางรายได-ปลดหนี้
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✤

 ในพื้นที่ 8 ไร ไมไดเนนการปลูกแบบเปนระบบ แตเนน
การใชประโยชนจากพื้นที่ใหมากที่สุดพืชบางชนิดก็จะปลูก
แซมกันไป เริ่มจากขุดสระพักนํ้า และเลี้ยงปลานิล ปลาดุกและ
หอยขม ในพื้นที่ 2 งาน โดยจับจําหนายไดตลอดป ปลูกผักกิน
ใบในโรงเรือน 1 โรง ผักที่ปลูกในโรงเรือน เชน ผักบุง กวางตุง 
คะนา ปลูกเมลอนในโรงเรือน 3 โรง โดยจะมีรายไดจากเม
ลอนทุก 3 เดือน ปลูกมะนาวแปนพิจิตรในวงบอ 111 ตน เก็บ
ขายไดตลอดป ปลูกเพกา 120 ตน และปลูกตนพริกไทยรอบ
ตนเพกา พริกไทยที่ปลูกเปนพริกไทยดําทนตอความแหงแลง
เก็บตากแหงขาย ปลูกมะมวง 150 ตน เลี้ยงหอยขมในวงบอ 
60 วง โดยแบงเลี้ยงครั้งละ 20 วงจะมีรายไดทุก 6 เดือน ขาย
ไดวงละ 500 บาท ตนทุนในการเลี้ยงหอยขมตํ่ามาก ใหอาหาร
ปลาดุกผสมกับรําละเอียด สัปดาหละ 1 ครั้ง
 นอกจากนี ้ยงัเลีย้งไกไขไวบรโิภคในครวัเรอืน เพาะเหด็
นางฟาในโรงเรอืนขนาดเลก็ 1 โรง ปลกูมนัสาํปะหลงัระบบหยด
นํ้า ปลูกกลวยนํ้าวาแซมระหวางรองมันสําปะหลัง 150 ตน ตัด
ขายไดทุกสัปดาห ปลูกพืชผักตางๆ เชน ผักหวานปา แตงกวา 
บวบ มะเขือเทศ ฟกทองญี่ปุน ถั่วพู ชะอม มะเขือพวง มะเขือ
เจาพระยา พริก ถั่วฝกยาว ขาวโพดหวาน มันเทศ เพาะลูกไก
ดําสายพันธุภูพานจําหนาย ในแตละวันจะมีรายไดจากการนํา

ผลผลิตไปจําหนายในชุมชนหักตนทุนแลวจะมีรายได ประมาณ
วันละ 1,200 บาท
 แปลงเกษตรผสมผสานเหมาะกับการเปนตนแบบใน
เรื่องของการทําการเกษตรแบบลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต ทาง
สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี ไดคัดเลือกเปนตัวแทน
ของอําเภอในการประกวดเกษตรกรดีเดนสาขาไรสวนผสม 
ระดับจังหวัด ป 2561 ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
ปจจุบันแปลงแหงนี้ สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี คัด
เลอืกใหเจาของแปลงเปนเกษตรกรตนแบบ และเปนวทิยากรใน
การทาํเกษตรดทีีเ่หมาะสม (GAP) และใชแปลงแหงนีเ้ปนแหลง
ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/agriculture/659540

“

”

ในพื้นที่ 8 ไร ไมไดเนนการปลูกแบบเปนระบบ แตเนนการใชประโยชนจากพื้นที่

ใหมากที่สุดพืชบางชนิดก็จะปลูกแซมกันไป เริ่มจากขุดสระพักนํ้า และเลี้ยงปลานิล

ปลาดุกและหอยขม ในพื้นที่ 2 งาน โดยจับจําหนายไดตลอดป
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

สิงหาคม

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

 คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 พื้นที่เพาะปลูก 58.983 ลานไร ผลผลิต 26.100 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 443 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 58.962 ลานไร ผลผลิต 24.074 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.04 รอยละ 8.41 และรอยละ 8.58 ตามลําดับ เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนว
โนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจาก
ที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน จากที่ราคาขาวเหนียวในปที่แลวมีแนวโนมลดลง แตภาพรวมของเนื้อที่เพาะ
ปลูกขาวเพิ่มขึ้นไมมากนัก เพราะเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนปที่ผานมา สงผลใหในภาพรวมผลผลิต
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวาผลผลิตจะออก
สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.916 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 64.81 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.801 1.550 2.109 16.916 3.336 0.895 0.321 0.078 0.094 26.100

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

  ขาวนาปรัง ป 2562

 คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.718 ลานไร ผลผลิต 8.595 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 676 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.840 ลานไร ผลผลิต 8.553 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตตอไร 666 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูกลดลงรอยละ 0.95 ขณะที่ปริมาณผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.49 และรอยละ 1.50 
ตามลําดับ คาดวาเนื้อที่เพาะปลูกขาวลดลงเล็กนอย จากการที่เกษตรกรบางสวนสนใจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นตามนโยบาย
รัฐบาล เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดวาปริมาณนํ้าอยูในเกณฑดี มีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก
และการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหในภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 5.014 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.34 ของ
ผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.895 2.563 2.451 1.322 0.560 0.446 0.210 0.109 0.039 8.595

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

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต 2561/62 
     มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ 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

  ภาวการณซือ้ขายขาวในเดอืนสงิหาคม 2561 ราคาขาวเปลอืกเจาทีเ่กษตรกรขายได คอนขางทรงตวัเมือ่เทยีบกบัเดอืน
ที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหมเริ่มทยอยออกสูตลาด ขณะที่มีคําสั่งซื้อขาวจากตางประเทศแลว 

 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)
  ป 2561 (มกราคม-มิถุนายน) ไทยนําเขาขาว 6,636 ตันขาวสาร มูลคา 169 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 4,636 ตันขาวสาร มูลคา 138 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 43.14 และรอยละ 
22.46 (ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนสิงหาคม 2561 
วาจะมีผลผลิต 487.565 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 488.540 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.20 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนสิงหาคม 
2561 วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 487.565 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.20 การใชในประเทศจะมี 487.809 
ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.31 การสงออก/นําเขาจะมี 49.449 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
1.20 และสต็อกปลายปคงเหลือ 143.574 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.17
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา เมียนมาร กัมพูชา จีน ไทย และสหรัฐอเมริกา 
สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล อินเดีย และอุรุกวัย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น 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 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% สปัดาหทีผ่านมา ปรับสงูขึน้จากตนัละ 385 – 395 ดอลลารสหรัฐ เปนตนัละ 395 – 400 ดอลลาร
สหรัฐ เนื่องจากภาวะฝนตกตอเนื่อง สงผลใหการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวฤดูการผลิตฤดูรอน – ฤดูใบไมรวง (the summer-autumn 
crop) เปนไปอยางลาชา ขณะที่ความตองการขาวจากตางประเทศมากขึ้น รวมทั้งคาดวา ตลาดใหมๆ เชน คิวบา ซีเรีย และ
อิรัก มีแนวโนมนําเขาขาวมากขึ้น ประกอบกับมีกระแสขาววา บริษัท the Southern Food Corp (Vinafood II) กําลังเรงซื้อขาว
จากเกษตรกร เพื่อสต็อกไวรองรับความตองการขาวจากตางประเทศ
  สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวในเดือน กรกฎาคม
ที่ผานมา มีประมาณ 409,000 ตัน มูลคาประมาณ 179.452 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 30 และ
รอยละ 25.3 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปที่ผานมาที่สงออก 584,602 ตัน มูลคา 240.345 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเมื่อ
เทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผานมาที่สงออกประมาณ 761,000 ตัน มูลคาประมาณ 371.368 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งปริมาณและ
มูลคาสงออกลดลงรอยละ 46.25 และรอยละ 51.68 ตามลําดับ
  สําหรับการสงออกในชวง 7 เดือนแรกของป 2561 (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามสงออกขาวแลวประมาณ 3.698 
ลานตัน มูลคา 1.788 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 14 และรอยละ 27 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา ที่สงออกได 3.244 ลานตัน มูลคา 1.408 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ฟลิปปนส

  สมาคมผูคาขาวแหงฟลิปปนส (Grecon) สนับสนุนการย่ืนขอเสนอ เพ่ือขอให NFA นําเขาขาวสารจากตางประเทศ
เพิ่มในปริมาณ 500,000 – 800,000 ตัน โดยสงมอบภายใน 5-6 เดือน เพื่อชะลอปญหาเงินเฟอและลดระดับราคาขาวซึ่งเปน
อาหารหลักของคนในประเทศ ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ มีความเห็นวาปริมาณการนําเขาขาวของ NFA ชวงกอนหนาไมเพียงพอ
ตอความตองการภายในประเทศ จึงสนับสนุนใหมีการนําเขาเพิ่ม และคาดหวังวาขาวจะถูกสงมอบในเร็วๆ นี้ เพื่อลดระดับความ
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ตึงเตรียดของราคาขาวสารในทองตลาด โดยขณะนี้เปนชวงที่ขาวออกสูตลาดนอย ราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายไดปรับตัว
สูงข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาขาวสารในประเทศปรับตวัสงูขึน้ดวย ซึง่ปกตแิลวราคาขาวสารจะเปนสองเทาของราคาขาวเปลอืก
สด ดงันัน้ หากราคาขาวเปลอืกในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ผูบรโิภคจะไดรบัผลกระทบ จงึเหน็ควรให NFA นาํเขาขาวเพิม่ เพือ่ลดระดบั
ราคาขาวสารภายในประเทศ
  สภาผูแทนราษฎร (The House of Representatives) ไดอนุมัติรางพระราชบัญญัติการเก็บภาษีนําเขาขาวซึ่งคาดวา
จะชวยลดอตัราเงนิเฟอและทาํใหราคาอาหารลดลง ซึง่ในรางพระราชบัญญตัดิงักลาว ระบุวามกีารกําหนดปริมาณนาํเขาขาวขัน้ตํา่ 
(minimum access volume; MAV) เทากับป 2555 คือปริมาณ 350,000 ตัน จากปจจุบันที่กําหนดไวที่ 805,000 ตัน โดยกําหนด
อัตราภาษีนําเขาจากประเทศใน ASEAN ที่รอยละ 35 และไมมีการกําหนดปริมาณนําเขา สวนอัตราภาษีนําเขาจากประเทศสมาชิก 
WTO (MFN tariff rate) กําหนดไวที่รอยละ 40 และถานําเขานอกโควตาอัตราภาษีจะอยูที่รอยละ 180 ทั้งนี้ รูปแบบการนําเขา
ในปจจุบันจะเปนการนําเขาภายใตระบบ MAV (minimum access volume) โดยกําหนดโควตาจํานวน 805,200 ตัน ซึ่งภายใต
การนําเขาในระบบนี้ รัฐบาลฟลิปปนสจะจัดสรรโควตานําเขาขาวใหเอกชนเปนผูนําเขา ทั้งนี้ โควตานําเขารายประเทศ (specific 
quota; CSQ) เชน จากประเทศไทย และเวียดนาม ใหประเทศละ 293,100 ตัน จากจีน อินเดีย ปากีสถาน ประเทศละ 50,000 ตัน 
ออสเตรเลีย 15,000 ตัน และจากประเทศ เอลซัลวาดอร 4,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีโควตาที่นําเขาจากประเทศใดก็ไดอีก 
50,000 ตัน
  สํานักงานสถิติแหงชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานวา ในชวงไตรมาสที่สองของป 2561 
(เมษายน – มิถุนายน) ผลผลิตขาวเปลือกจะลดลงประมาณรอยละ 1.44 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้ เมื่อเดือน
ที่ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติ (PSA) ประเมินวา ผลผลิตขาวเปลือกในชวงไตรมาสที่สองของป จะมีประมาณ 4.08 ลานตัน 
ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากคาดวา พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกจะลดลง
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

  ราคาขาวอนิเดยียงัคงที ่จากทีม่ขีอกงัวลเรือ่งปรมิาณผลผลติจะออกสูตลาดนอยลงจากปรมิาณนํา้ฝนทีต่ํา่กวาเกณฑปกติ 
โดยราคาขาวนึ่งของอินเดียอยูที่ตันละ 392-396 ดอลลารสหรัฐ เทากับสัปดาหกอน หลังจากมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยปริมาณการ
สงออกขาวของประเทศระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน สูงขึ้นรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากประเทศทาง
แถบแอฟริกามีความตองการขาวเพิ่มขึ้น
  ผูสงออกรายหนึ่ง กลาววา สถานการณการเพาะปลูกขาวในประเทศยังคงเปนปญหา เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมา
นอยกวาปกติ และหากฝนยังคงไมตกภายในสัปดาหหนา ปริมาณผลผลิตขาวจะไดรับความเสียหาย โดยในฤดูกาลนี้ ประเทศ
เพาะปลูกขาวแลว 26.27 ลานเฮกตาร ลดลงรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกขาวในประเทศเวียดนาม 
และไทย ไดรับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและนํ้าทวม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตและราคาขาวในอนาคตได
  ที่มา : Reuters Bengaluru

  ปากีสถาน

  สถิติใหมของการสงออกขาวของปากีสถานป 2561 สูงขึ้นรอยละ 18 จากปที่ผานมา ซึ่งปจจัยหลักที่สนับสนุน ไดแก 
ความสามารถในการแขงขันดานราคา และความตองการอยางตอเน่ืองของตลาดหลัก นอกจากน้ี ปากีสถานไมใชสารเคมี
เหมือนประเทศผูผลิตอื่น โดยในป 2560 สหภาพยุโรปประกาศลดระดับสารเคมีตกคาง (Maximum Residual Level : MRL) 
Tricyclazole (เปนสารเคมีที่ใชกําจัดโรคไหม และโรคใบจุดอันมีสาเหตุมาจากเชื้อรา) ในขาว ซึ่งเริ่มใชในป 2561 การที่ชาวนา
ปากีสถานไมใชสารเคมีดังกลาวนี้ เปนชองทางใหปากีสถานสงออกขาวไปตลาดสหภาพยุโรปไดงายขึ้น 
  ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 ซาอุดิอาระเบียไดมีการประกาศลดระดับสารเคมีในขาวเชนเดียวกัน สงผลใหศักยภาพ
ในสวนแบงตลาดของปากีสถานเพิ่มขึ้น ขณะที่อินเดียมีสวนแบงตลาดลดลง
  ปจจุบัน สหภาพยุโรปนําเขาขาวจากปากีสถานเพิ่มเปน 2 เทา แตนําเขาจากอินเดียเพียง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับชวง
เดือนกันของปที่ผานมา
  ที่มา : World Market and Trade, August 2018
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3. ราคาขาวไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลอืกเจานาปหอมมะล ิเฉลีย่ตนัละ 15,595 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 15,991 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 2.48 แตสูงขึ้นจากตันละ 10,477 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 48.85 ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,520 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,541 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 0.28 และลดลงจากตันละ 7,776 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 3.29

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 33,786 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 34,620 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 2.41 แตสูงขึ้นจากตันละ 24,273 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 39.19
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,814 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,750 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 0.54 และสูงขึ้นจากตันละ 11,614 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 1.72

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,118 ดอลลารสหรัฐฯ (36,921 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
1,119 ดอลลารสหรฐัฯ (36,986 บาท/ตนั) ของเดอืนกรกฎาคม 2561 รอยละ 0.09 (ลดลงในรูปเงนิบาทรอยละ 0.18) แตสูงขึน้จาก
ตันละ 950 ดอลลารสหรัฐฯ (31,349 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 17.68 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 17.77)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 403 ดอลลารสหรัฐฯ (13,309 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 398 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,144 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 1.26 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 1.26) และสูงขึ้นจากตันละ 392 ดอลลาร
สหรัฐฯ (12,923 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 2.81 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 2.99)  

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 33.0243 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนสิงหาคม 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 11.914 11.008 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 6.695 18.31

อื่น ๆ 48.067 48.778 48.070 49.97 48.47 0.41 48.98 1.06

รวม 478.987 479.765 473.244 486.713 488.540 0.54 487.565 -0.20

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 127.988 132.821 136.774 4.61 143.818 5.15

ผลผลิต 478.987 479.765 473.244 486.713 488.540 0.54 487.565 -0.20

นําเขา 44.182 42.714 40.162 48.057 48.865 3.25 49.449 1.20

ใชในประเทศ 473.862 473.861 468.411 482.760 481.496 0.51 487.809 1.31

สงออก 44.182 42.714 40.162 48.057 48.865 3.25 49.449 1.20

สต็อกปลายป 122.085 127.988 132.821 136.774 143.818 4.02 143.574 -0.17

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.494 0.310 0.527 0.392 0.350 -4.44 0.400 14.29

ออสเตรเลีย 0.404 0.323 0.165 0.187 0.275 -12.33 0.275 0.00

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 0.950 -1.90 0.700 -26.32

พมา 1.688 1.735 1.300 3.350 3.300 22.12 3.500 6.06

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 1.600 53.83 1.800 12.50

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.440 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 4.300 2.09 4.300 0.00

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.600 12.88 0.650 8.33

รัสเซีย 0.163 0.198 0.175 0.160 0.160 0.00

อุรุกวัย 0.957 0.718 0.996 1.051 0.860 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 2.950 -0.07 3.200 8.47

อื่น ๆ 4.702 4.619 4.564 4.371 4.090 -3.29 4.234 3.52

รวม 44.182 42.714 40.162 48.057 48.865 3.25 49.449 1.20

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 1.150 1.86 1.250 8.70

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.534 0.600 2.98 0.600 0.00

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.600 -2.38 3.000 15.38

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 1.400 -9.64 1.100 -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

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.855 0.00

อื่น ๆ 16.503 15.571 15.167 17.63 17.76 2.74 18.00 1.40

รวม 44.182 42.714 40.162 48.057 48.865 3.25 49.449 1.20

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 8.050 0.00

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 4.127 0.62 4.159 0.78

อื่น ๆ 67.732 67.891 67.929 75.825 71.491 2.21 75.754 5.96

รวม 473.862 473.861 468.411 482.760 481.496 0.51 487.809 1.31

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 0.966 1.592 1.205 0.854 1.500 2.61 1.600 6.67

จีน 60.500 69.000 78.500 86.500 93.989 11.71 95.989 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 3.913 -9.74 4.211 7.62

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.491 2.262 -6.70 2.097 -7.29

ฟลิปปนส 1.695 2.409 2.117 2.003 2.403 5.27 2.453 2.08

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 1.104 0.89 1.385 25.45

อื่น ๆ 16.583 20.577 19.340 18.077 17.663 -0.03 16.486 -6.66

รวม 122.085 127.988 132.821 136.774 143.818 4.02 143.574 -0.17

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.177 ลานตัน 
มูลคา 2,893 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.175 ลานตัน 
ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 1.14 แตลดลงจากมลูคา 2,972 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 2.66 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.073 
ลานตัน มูลคา 1,871 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.083 
ลานตัน มูลคา 2,049 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 12.05 และรอยละ 8.69 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนกรกฎาคม 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 ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 5.83 
บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.72 และสงูขึน้จากราคากโิลกรมั
ละ 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 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.75 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.43 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 47.56

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

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 และผลผลติตอไร ลดลงรอยละ 9.64 รอยละ 10.69 และ
รอยละ 1.14 ตามลําดับ โดยเดือนสิงหาคม 2561 คาดวาจะมี
ผลผลิตออกสูตลาด 1.18 ลานตัน (รอยละ 4.35 ของผลผลิต
ทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) ปริมาณ 24.93 
ลานตัน (รอยละ 91.52 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

เดือนมิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.116 ลานตัน มูลคา 901 
ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.187 ลานตัน มูลคา 1,427 
ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 37.97 และรอยละ 
36.86 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 82.150 ตัน มูลคา 
0.703 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 325.090 ตัน มูลคา 
3.063 ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 74.73 
และรอยละ 77.05 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สตัวโลกป 2561/62 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 วาม ี1,061.05 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,033.30 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
2.69 โดย จีน บราซิล อารเจนตินา ยูเครน แคนาดา อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส เอธิโอเปย และเซอรเบีย ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลให
ผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,098.90 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,067.80 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 2.91 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อียิปต 
แอฟริกาใต อินโดนีเซีย อารเจนตินา เกาหลีใต และอิหราน 
มีความตองการใชเพิ่มข้ึน สําหรับการคาของโลกมี 157.03 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 149.66 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
4.92 โดยอารเจนตินา บราซิล ยูเครน เซอรเบีย และเม็กซิโก 
สงออกเพิม่ข้ึน ประกอบกบัผูนาํเขา เชน สหภาพยโุรป เกาหลใีต 
อยีปิต เวยีดนาม อหิราน โคลมัเบยี ซาอดุอิาระเบยี จนี แอลจเีรยี 
และมาเลเซีย มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนสิงหาคม 2561 (1-15 สิงหาคม 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 240 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนสิงหาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 6.95 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
7.17 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 3.07 แตเพิ่ม
ขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.21 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 
รอยละ 11.92 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.64 บาท 

ของเดอืนกรกฎาคม 2561 รอยละ 2.66 แตเพิม่ข้ึนจากกโิลกรัม
ละ 5.07 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 8.28
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.63 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 9.34 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 
7.60 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.28 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2560 รอยละ 4.23 สาํหรบัราคาขายสงทีไ่ซโลรบัซือ้เดอืนนีเ้ฉลีย่
กิโลกรัมละ 8.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.51 บาท ของ
เดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 5.05 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 
7.07 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 14.29
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ีเฉลีย่ตันละ 273.36 ดอลลารสหรฐั 
(8,993 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 293.00 ดอลลารสหรัฐ 
(9,671 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 6.70 และ
ลดลงในรูปของเงินบาท ตันละ 678.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 259.00 ดอลลารสหรัฐ 
(8,550 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.54 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 443.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนสิงหาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 142.76 
ดอลลารสหรัฐ (4,758 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 137.40 
ดอลลารสหรัฐ (4,595 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 3.90 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 163.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 132.28 ดอลลาร
สหรัฐ (4,422 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 7.92 และเพิ่มขึ้นในรูป
ของเงินบาทตันละ 336.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 238 ดอลลาร
สหรัฐฯ ราคาทรงตัวเทากับในเดือนที่ผานมา แตสูงขึ้นจาก
ตันละ 162 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 46.91

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 485 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาลดลงจากตันละ 527 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 7.97 แตสงูขึน้จากตนัละ 328 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 47.87

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 193.33 227.83 -15.14

ผลผลิต 1,061.05 1,033.30 2.69

นําเขา 157.03 149.66 4.92

สงออก 157.03 149.66 4.92

ใชในประเทศ 1,098.90 1,067.80 2.91

สต็อกปลายป 155.49 193.33 -19.57

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 วามี 59.24 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 57.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.97 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย เม็กซิโก 
เอธิโอเปย ซูดาน จีน อารเจนตินา ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ 
และชาด ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2561/62 มี 59.37 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.16 
ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.08 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา ซูดาน บูรกินาฟาโซ แคเมอรูน ญ่ีปุน และ
สหภาพยโุรป มคีวามตองการใชเพิม่ขึน้ ดานการคาโลกคาดวามี 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป  4.79 5.42 -11.62

ผลผลิต  59.24  57.53 2.97

นําเขา  6.86  6.78 1.18

สงออก  6.86  6.78 1.18

ใชในประเทศ 59.37 58.16 2.08

สต็อกปลายป  4.65  4.79 -2.92

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

6.86 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากจาก 6.78 ลานตัน ของป 2560/61 
รอยละ 1.18 โดยออสเตรเลยีสงออกเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัเมก็ซโิก 
ญี่ปุน ซูดาน และชิลี นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนสิงหาคม 
2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

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

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนสิงหาคม 2561 
มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 17.04 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.96 บาท ของ
เดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 18.70 และลดลงจากราคา
กโิลกรมัละ 37.61 บาท ของเดอืนสงิหาคม 2560 รอยละ 54.69

 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2561 
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2561 และสิงหาคม 2560
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 18.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2561 และสิงหาคม 2560
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
12.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.00 บาท ของเดือน
มิกรกฎาคม 2561 รอยละ 7.69 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท 
ทรงตวัเทากบัเดอืนกรกฎาคม 2561 แตลดลงจากราคากโิลกรัม
ละ 28.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 7.14
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 26.91 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.95 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 
2561 รอย 0.15
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 23.90 
บาท สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 22.67 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 5.43 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.89 บาท 
ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 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 

 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 1 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 18.88 
บาท ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 18.90 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 0.11
 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 2 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 12.85 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.87 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 7.35 

 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 26.71 ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 26.74 บาท ของเดือนกรกฎาคม2561 
รอยละ 0.11 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 28.72 บาท 
ของเดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 7.00 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีประมาณ 
359.49 ลานตัน สูงขึ้นจาก 355.24 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 1.20
 ราคาที่ เกษตรกรขายได ของถั่วเหลืองชนิดคละ
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา 
 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

 ถ่ัวลสิง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดอืนสงิหาคม 2561 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 338 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 105,789 ไร ผลผลิต 35,461 ตัน และผลผลิตตอไร 335 
กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 5.50 และผลผลิตลดลง
รอยละ 6.60 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนสิงหาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.98 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.97 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 

รอยละ 0.04 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 23.03 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2560 รอยละ 12.81
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2561 และเดือน
สิงหาคม 2560
  ถัว่ลสิงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกรกฎาคม 2561 และเดือน
สิงหาคม 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 45.45 44.58 -1.91

นําเขา 3.17 3.27 3.15

สงออก 3.68 3.66 -0.54

สกัดนํ้ามัน 18.52 18.75 1.24

สต็อกปลายป 3.61 2.74 -24.10

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

ละ 973.23 เซนต (11.52 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
13.60 และลดลงจากบชุเชลละ 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.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 3.40
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ 1.137 ลานตันคิด 
เปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.193 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.081 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.184 ลานตัน 
ของเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเปนรอยละ 5.18 และรอยละ 
4.89 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงเพื่อ

กระตุนการสงออก
 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงอยูที่ 
2,100 ริงกิตตอตัน (511.57 ดอลลารสหรัฐฯ) เนื่องจากมีความ
เชือ่มัน่วาการสงออกจะเพิม่ขึน้ สามารถแขงขนัและกระตุนการ
สงออกปาลมนํา้มนัดบิไดจากราคาอยูทีร่ะดบั 2,229 ริงกิตตอตัน 
(560 ดอลลารสหรัฐฯ) ประกอบกับความตองการของประเทศ

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 21.15 20.48 -3.17

รวม 45.45 44.58 -1.91

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถ่ัวลิสงโลก ป 2561/62 ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีผลผลิต 
44.58 ลานตัน ลดลงจาก 45.45 ลานตัน ของป 2560/61 รอย
ละ 1.91 หรอืคดิเปนรอยละ 8.35 ของผลผลติพชืนํา้มนัของโลก 
โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 2561/62 
มีปริมาณ 367.10 ลานตัน 72.15 ลานตัน และ 49.88 
ลานตัน ตามลําดับ 

ผูนําเขาเขาที่สําคัญไดชะลอตัวลง คือ อินเดีย และตุรกี ซึ่งการ
นําเขาน้ํามนัปาลมดบิของอนิเดยีปรับตวัลดลงตํา่สดุในรอบ 6 ป 
หลงัจากทีไ่ดปรบัภาษนีาํเขาเพือ่ยกระดบัราคานํา้มนัในประเทศ
และสนับสนุนเกษตรกรในทองถิ่น สําหรับราคานํ้ามันปาลม
ดิบปรับตัวลดลงและภาคอุตสาหกรรมไดลดการผลิตลงเชนกัน 
สงผลใหระดับสต็อกนํ้ามันปาลมของมาเลเซียมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น อยูที่ระดับ 20.5 ลานตัน และคาดการณวาผลผลิตนํ้ามัน
ปาลมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4

ราคา

 ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนนี ้เฉล่ีย
กโิลกรมัละ 3.18 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 3.74 บาท ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 14.97 และลดลงจากกิโลกรัมละ 3.40 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 6.47 
 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.73 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 7.27 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
22.13 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.95  
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซ้ือขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 557.67 ดอลลารสหรัฐฯ (18.60 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 602.75 ดอลลารสหรัฐฯ (20.15 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 7.48 และลดลงจากตันละ 681.88 ดอลลาร
สหรัฐฯ (22.79 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 18.22 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,209.56 ริงกิต (18.16 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
ตนัละ 2,174.74 ริงกิต (18.15 บาท/กก.) ในเดอืนทีผ่านมารอย
ละ 1.60 แตลดลงจากตนัละ 2,672.22 ริงกิต (21.04 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.31
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลกป 
2561/62 ณ เดือนสิงหาคม 2561 วามีปริมาณ 26.24 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.89 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.42

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 วามี 27.79 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 26.73 
ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.97 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 9.10 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.88 ลานตันของป 2560/61 
รอยละ 2.48 ดานการสงออก คาดวาจะมี 9.10 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.88 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.48

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

  รายงานการผลิตนํ้าตาลของบราซิล
  บราซิล รายงานวาทางภาคกลาง-ใตของบราซิลในป 
2560/2561 ผลผลิตนํ้าตาลคริสตัลลดลงเหลือ 3.46 ตัน โดย
โรงงานลดการผลิตนํ้าตาลมุงเนนการผลิตเอทานอล เน่ืองจาก

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนสิงหาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 18.31 18.40 0.49

ผลผลิต 26.89 26.24 -2.42

นําเขา 8.88 9.10 2.48

ใชในประเทศ 26.73 27.79 3.97

สงออก 8.88 9.10 2.48

สต็อกปลายป 18.40 16.79 -8.75

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนสิงหาคม 2561

ใหผลตอบแทนที่ดีกวา ทั้งนี้ในป 2560/2561 บราซิลคาดวา
จะผลิตนํ้าตาลออรแกนิคไดสูงถึง 219,000 ตัน

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายล วงหนาเพ่ือส งมอบเดือนตุลาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนสิงหาคม เฉลี่ยปอนดละ 85.17 เซนต 
(กิโลกรัมละ 62.55 บาท) ลดลงจากปอนดละ 87.55 เซนต 
(กิโลกรัมละ 64.55 บาท) ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 
2.72 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.00 บาท แตสูงขึ้น
จากปอนดละ 69.90 เซนต (กิโลกรัมละ 51.52 บาท) ของ
เดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 21.85 และสูงขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 11.03 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ส.ค.  61

ราคาปดเมื่อวันที่
20 ก.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 10.22 9.99 10.17 11.12 -0.95

มี.ค. 62 11.09 10.86 11.05 11.84 -0.79

พ.ค. 62 11.29 11.10 11.27 11.96 -0.69

ก.ค. 62 11.50 11.34 11.48 12.09 -0.61

ต.ค. 62 11.83 11.69 11.81 12.33 -0.52

มี.ค. 63 12.44 12.34 12.44 12.93 -0.49

พ.ค. 63 12.54 12.46 12.56 13.04 -0.48

ก.ค. 63 12.65 12.63 12.66 13.13 -0.47

ต.ค. 63 12.88 12.88 12.88 13.36 -0.48

มี.ค. 64 13.23 13.22 13.30 13.77 -0.47

พ.ค. 64 13.30 13.30 13.38 13.83 -0.45

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ส.ค.  61

ราคาปดเมื่อวันที่
20 ก.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 61 306.70 300.50 305.90 322.20 -16.30

ธ.ค. 61 308.00 303.10 307.70 321.20 -13.50

มี.ค. 62 312.00 307.40 311.70 326.50 -14.80

พ.ค. 62 316.00 312.00 315.70 331.20 -15.50

ส.ค. 62 321.50 318.00 321.40 335.50 -14.10

ต.ค. 62 324.90 323.20 326.10 338.60 -12.50

ธ.ค. 62 331.80 329.50 332.20 343.10 -10.90

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณการผลิตและการใช

ยางธรรมชาติ

 จากขอมูลการผลิตยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผูผลิตยางธรรมชาติในระหวางเดือน มกราคม – กรกฎาคม 
2561 ผลผลิตยางธรรมชาติโลกมีปริมาณ 7.37 ลานตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาที่มีปริมาณ 7.11 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 3.65 ในขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลก
ระหวางเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 มีปริมาณ 8.15 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่มีปริมาณ 7.75 ลานตัน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.16 โดยในชวงดังกลาวของป 2561 ปริมาณ
การใชมีสูงกวาผลผลิตปริมาณ 0.78 ลานตัน 

ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
42.15 บาท ลดลงจาก 42.64 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 
0.49 บาท หรือลดลงรอยละ 1.15   
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 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.78 บาท ลดลง
จาก 35.17 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.39 บาท หรือ
ลดลงรอยละ  1.12

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 49.96 บาท 
ลดลงจาก 50.83 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.87 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.69
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 48.81 บาท 
ลดลงจาก 49.68 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.87 บาท 
หรือลดลงรอยละ  1.73
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.81 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.35 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.46 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.53 บาท ลดลง
จาก 34.92 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.39 บาท หรือ
ลดลงรอยละ  1.13

3. ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 ในตลาดลวงหนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
146.81 เซนตสหรัฐฯ (48.15 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 145.94 เซนต
สหรัฐฯ (48.17 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  0.87 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.60
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
163.02 เยน (47.73 บาท) ลดลงจาก 165.80 เยน 
(48.76 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ  2.78 เยน หรือ
ลดลงรอยละ  1.68

 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
41.65 บาท ลดลงจาก 42.14 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัม
ละ 0.49 บาท หรือลดลงรอยละ 1.16
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
41.15 บาท ลดลงจาก 41.64 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัม
ละ 0.49 บาท หรือลดลงรอยละ 1.18
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.99 บาท 
ลดลงจาก 19.44 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.45 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.35
 5)  เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.27 บาท ลดลง
จาก 16.81 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.54 บาท หรอื
ลดลงรอยละ 3.21
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.54 บาท 
ลดลงจาก 38.57 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.03 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.66

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนกันยายน 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 50.21 บาท 
ลดลงจาก 51.08 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.87 บาท 
หรือลดลงรอยละ  1.69
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 49.06 บาท 
ลดลงจาก 49.93 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.87 บาท 
หรือลดลงรอยละ  1.72
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.06 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 44.60 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.46 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.02
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เนือ่งจากภาครฐัมกีารสงเสรมิใหปลกูแซม

ในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 เร่ิม

ใหผลผลิตในปนี้ 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

ปลูกใหมในป 2557 เริ่มใหผลในปนี้ สําหรับผลผลิตตอไรคาด

วาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย มีปริมาณน้ําฝน

เพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธุ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิต

สูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือน

กุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนือ่ง เนือ่งจากตนยางพารา ปาลมนํา้มนั และไมผล 

เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง

โคนตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก  สําหรับผลผลิตตอ

ไรคาดวาลดลง เน่ืองจากเกิดฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 

ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 

ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวา

ปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

เดือนกุมภาพันธ 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 7 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กรกฎาคม) เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปที่ผานมา การสงออกเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 

346.90 ตัน มูลคา 68.14 ลานบาท โดยสูงขึ้นรอยละ 52.29  
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และรอยละ 48.76 ตามลําดับ  สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว 

มปีรมิาณ 102.40 ตนั มลูคา 23.92 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่าน

มารอยละ 0.60 และ 17.63 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูป

สงออกปริมาณ 2,445.59 ตัน มูลคา 389.95 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.57 และลดลงรอยละ 7.32 ตามลําดับ และ

กาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออก 14,827.71 ตนั มลูคา 

1,534.91 ลานบาท หรอืลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 11.67 และ

รอยละ 21.80 ตามลําดับ

 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 7 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กรกฎาคม)  เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 

34,576.29 ตัน มูลคา 2,110.42 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 67.39 และรอยละ 27.50  ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟคั่ว มีปริมาณ 844.54 ตัน มูลคา 250.96 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 67.28 และรอยละ 67.74 ตามลาํดับ สาํหรบักาแฟ

สาํเรจ็รปูมปีรมิาณนําเขา 3,581.74 ตนั หรอืลดลงรอยละ 3.19 

และมูลคา 1,005.95 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.35 และ

กาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 4,250.65 ตัน มูลคา 

625.97 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 55.55 และรอยละ 34.13 

ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2560/61 มปีรมิาณ 9.586 ลานตนั ลดลงจาก 9.709 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 1.27 เนื่องจากสภาพอากาศ

ไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 

มีผลผลิต ปริมาณ 3.054 ลานตัน ลดลง 0.312 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 9.27 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปนผู

ผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟป 

2560/61 ปริมาณ 1.758 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.74 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช

กาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.519 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.543 

ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.96 

 การสงออกกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.850 ลานตัน ลดลงจาก 8.013 ลาน

ตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.03 ประเทศที่สงออกมากที่สุด

ไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.813 ลาน

ตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 8.66 

เน่ืองจากผลผลติลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวยีดนาม มกีาร

สงออก ปริมาณ 1.659 ลานตนั เพ่ิมขึน้จาก 1.653 ลานตนั ของ

ป 2559/60 รอยละ 0.36  เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย 

ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

สิงหาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา  ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 125.21 เซนต/ปอนด  (91.65 บาท/กิโลกรัม) ลด

ลงจาก 130.36 เซนต/ปอนด (97.71 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 3.95

 ราคาเมลด็กาแฟดบิโรบสัตา  ตลาดนวิยอรกซือ้ขายทนั

ที่เฉลี่ย 80.74 เซนต/ปอนด (59.10 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจาก 

84.42 เซนต/ปอนด (63.28 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอนรอย

ละ 4.36

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.738

9.162

9.423

9.519

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.96

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

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.813 -3.39

เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.659 2.03

โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.825 0.781 4.41

อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.490 0.478 -5.76

ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.437 0.426 17.40

อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.369 0.374 6.85

ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.276 0.270 7.77

เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.251 4.26

เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.231 0.237 4.76

กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.198 0.210 2.75

อื่นๆ 1.315 1.322 1.329 1.306 1.351 0.43

รวม 7.733 7.419 8.005 8.013 7.850 1.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, June 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

เปรู

ยูกันดา

เม็กซิโก

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.255

0.231

0.237

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.174

0.213

0.191

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.210

0.219

0.138

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.451

0.417

0.312

0.254

0.312

0.198

1.301

3.054

1.758

0.864

0.636

0.450

0.423

0.325

0.262

0.261

0.240

1.312

-1.99

-0.62

4.56

-2.17

15.65

2.86

0.87

4.44

6.46

0.62

0.53

รวม 9.603 9.229 9.177 9.709 9.586 0.47

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, June 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 4,007 ไร 
ผลผลิต 2,005 ตัน เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่เพิ่มขึ้น แตปริมาณผลผลิตโดยรวมใน
ปนี้ลดลง ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาลใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แมว าปริมาณการนําเขาพริกไทยจาก
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170-180 บาท 
พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 280-290 บาท สวนพริกไทย
ออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค.–ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตัน มูลคา 56.81 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปริมาณ119ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน 
ปริมาณ229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
189 ตัน มูลคา 40.30 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 33 ตนั มลูคา 16.96 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
140 มูลคา 23.34 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 18.07 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 239.77 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สําหรับเดือนสิงหาคม ป 2561 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 145 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.57 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 265 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.92 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่าสุด-
สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ย
กโิลกรมัละ 340 บาท ราคาลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 8.11 ราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรบัเดอืนสงิหาคม 2561 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา พริกไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เดือนนี้ผลผลิตรวมทั้งประเทศออกสู ตลาดลดลง
จากเดือนที่ผานมา โดยมีประมาณวันละ 3,000 - 4,000 ตัน 
ขณะที่ความตองการวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปยังคงชะลอตัว 
เน่ืองจากโรงงานแปรรูปเร่ิมทยอยหยุดทําการผลิต เพื่อบํารุง
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สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,814 ตัน มูลคา 200.29 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 2,495 ตัน มูลคา 174.60 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.82 และ
รอยละ 14.71 และลดลงจากปริมาณ 2,903 ตัน มูลคา 
258.92 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 หรือลดลงรอยละ 
3.05 และรอยละ 22.64

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 43 ตัน มูลคา 4.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 36 ตัน มูลคา 4.23 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 
2561 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.20 และรอยละ 12.08 และ
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 17 ตัน มูลคา 2.55 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 162.18 และรอยละ 86.06

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 999 ตนั มลูคา 14.96 ลานบาท เพิม่ขึน้
จากปริมาณ 822 ตนั มลูคา 14.43 ลานบาท ในเดอืนพฤษภาคม 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.53 และรอยละ 3.63 และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 385 ตัน มูลคา 6.44 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 159.02 และรอยละ 132.31 

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 3.05 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.09 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 45.93 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
4.28 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 28.73
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 6.18 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.70 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.42 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
8.27 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 25.27  

รักษาอุปกรณ ทําให สงผลใหราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกร
ขายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนมถินุายน 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภัณฑ
สับปะรด ปริมาณ 61,873 ตัน มูลคา 1,894.50 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 55,173 ตัน มูลคา 1,601.71 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.14 และ
รอยละ 18.28 และลดลงจากปริมาณ 65,146 ตัน มูลคา 
2,551.43 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 หรือลดลงรอยละ 
5.02 และรอยละ 25.75

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 
รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 46,380 ตัน มูลคา 1,317.94 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 41,221 ตัน มูลคา 1,080.26 ลานบาท 
ในเดอืนพฤษภาคม 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 12.51 และรอยละ 
22.00 และลดลงจากปริมาณ 47,731 ตัน มูลคา 1,764.95 
ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 หรือลดลงรอยละ 2.83 และ
รอยละ 25.33

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 11,544 ตัน มูลคา 351.14 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 10,587 ตัน มูลคา 327.22 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.04 และรอยละ 
7.31 และลดลงจากปริมาณ 13,981 ตัน มูลคา 504.68 
ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 หรือลดลงรอยละ 17.43 
และรอยละ 30.42

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 91 ตัน มูลคา 5.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 11 ตัน มูลคา 0.96 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 
2561 หรือเพิ่มขึ้น7เทาและ4เทา ตามลําดับ และลดลงจาก
ปรมิาณ 128 ตนั มลูคา 13.88 ลานบาท ในเดอืนมถินุายน 2560 
หรือลดลงรอยละ 28.89 และรอยละ 60.98
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงข้ึนเล็กนอยจาก
เดือนที่ผานมา แมวาจะเขาสูฤดูฝนจะมีอาหารและสัตวนํ้าตาม
ธรรมชาติมาก แตจากผลผลิตสุกรออกสูตลาดไมมากนัก ทําให
ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอย สงผลใหภาวะตลาด
สุกรเริ่มคึกคัก แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือ
สูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ิย. 2561 
มีปริมาณ 262 ตัน มูลคา 19.25 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน พ.ค. 
2561 มีปริมาณ 139 ตัน มูลคา 11.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
88.49 และรอยละ 68.27 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน มิ.ย. 2561 
มีปริมาณ 872 ตัน มูลคา 197.96 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
พ.ค. 2561 มีปริมาณ 792 ตัน มูลคา 177.16 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 10.10 และรอยละ 11.74 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 58.48 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 57.54 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
1.63 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 57.81 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 55.69 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 59.66 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 58.50 บาท 
สวนราคาลกูสกุรตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี เฉลีย่ตวัละ 1,667 บาท 
สูงขึ้นจากตัวละ 1,600 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.19 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 59.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.72

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดลดลงเลก็นอยจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากความตองการ
บริโภคไกเนื้อชะลอตัวลง เพราะในชวงนี้มีฝนตกแทบทุกภาค
และเกิดภาวะนํ้าทวมขังในหลายพื้นที่ทําใหการจับจายใชสอย
ไมคลองตัว แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กนอย 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน มิ.ย. 
2561 ปริมาณ 24,774 ตัน มูลคา 1,919.41 ลานบาท สูงขึ้น
จากเดือน พ.ค. 2561 ปริมาณ 24,205 ตัน มูลคา 1,915.65 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.35 และรอยละ 0.20 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน มิ.ย. 2561 มีปริมาณ 
46,756 ตัน มูลคา 6,442.47 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน พ.ค. 

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ส.ค. ส.ค.ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.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
ปรบัตวัสูงข้ึนเล็กนอยจากเดือนทีผ่านมา เนือ่งจากความตองการ

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

บริโภคไขไกเริ่มมากขึ้นและใกลเคียงกับผลผลิตไขไกที่ออกสู
ตลาด 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 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 280 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 279 บาท ของ
เดอืนทีผ่านมารอยละ 0.36 โดยแยกเปนรายภาคดงันี ้ภาคเหนอื
รอยฟองละ 289 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 
279 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 277 บาท สวนภาคใต
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
ตัวละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

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

2561 มีปริมาณ 45,962 ตัน มูลคา 6,167.69 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1.73 และรอยละ 4.46 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญั
คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เนื้อที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 33.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.19 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.20 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
33.15 บาท ภาคใต กโิลกรมัละ 38.79 บาท สวนภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศของ
บริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.17 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 
9.00 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 24.11

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.33 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.25 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 18.64 และราคาขายสงไกสดเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 48.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.75 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.71

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 326 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 330 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.21 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 335 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 340 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 300 บาท และ
ภาคใต รอยฟองละ 344 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

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

 รายการ 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. ส.ค.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 58.48

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

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 63.5

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.78

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 32.33

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 271 274 278 248 245 256 254 263 257 265 278 278 279 280

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.82

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.19

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 89.82 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
90.02 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.22 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.24 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.90 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
93.43 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
70.08 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.27 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.23 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 66.94 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนสิงหาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนสิงหาคม 2561

 ป 2561 อินเดียผลิตกุงเพิ่มขึ้นอาจทําใหราคากุงลดลง

 อนิเดยีเปนผูผลติกุงรายใหญอนัดบัหนึง่ของโลก ในชวง

ป 2558-2559 มีผลผลิตกุงปริมาณ 497,622 ตัน ซึ่งรัฐบาล

อินเดียคาดการณวาผลผลิตกุงจะเพิ่มเปนปริมาณ 566,000 ตัน 

697,000 ตัน และ 757,000 ตันในป 2560 2561 และ 2562 

ตามลําดับ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงแหงใหม

อีกหลายแหง โดยเฉพาะในพื้นที่รัฐอานธรประเทศ (Andhra 

Pradest) และรัฐทมินฬณฑุ (Tarnil Nadu) (จากการประชุม

นานาชาติวาดวยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood 

Market Conference หรือ GSMC) เมื่อเดือนมกราคม 2561) 

 อยางไรก็ตาม FAO GLOBEFISH ไดคาดการณวา

ผลผลิตกุงของอินเดียในป 2561จะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 10 หาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการเพาะเลี้ยงกุง ขณะที่ในป 2560 

อินเดียมีการสงออกกุงไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 39 

คดิเปนปรมิาณ 214,400 ตนั เนือ่งจากภาษตีอบโตการทุมตลาด 

(Anti–dumping tariffs) ลดลง รวมทั้งตลาดสหรัฐอเมริกา

ใหการยอมรับกุงจากอินเดียมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดคาดการณ

วาป 2561 อินเดียจะมีผลผลิตกุงเพาะเลี้ยงจากที่มีปริมาณ 

700,000 ตัน สูงขึ้นเปน 1 ลานตันในป 2563 และผูผลิต

รายใหมจะเขามาในหวงโซอุปทานมากขึ้น อาจทําใหสินคา

ลนตลาดและสงผลใหราคากุงลดลงอยางมากได

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

 FAO รายงานผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงของโลก 

2561 รวมทัง้สิน้มปีรมิาณ 2.90 - 3.50 ลานตนั สวนใหญเปนกุง

ทีม่าจากเอเชยีแปซฟิกถงึรอยละ 75-80 ไดแก อินเดยี เวยีดนาม 

จีน ไทย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร รวมทั้งอีกหลายประเทศ

ในเอเซียและลาตินอเมริกาจะมีผลผลิตกุงเพิ่มขึ้น ขณะที่ความ

ตองการกุ งเปลี่ยนจากตลาดฝ งตะวันตกมาเปนตะวันออก 

โดยเฉพาะจากจนี และการนําเขากุงจากตลาดหลักเปนปรมิาณ 

2.3 ลานตนั ซึง่เพ่ิมจากป 2559 คดิเปนรอยละ 15 อยางไรกต็าม

ตลาดสหรฐัอเมรกิายงัคงมคีวามตองการกุงเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 

อีกทั้งจีนมีการนําเขากุงจากอินเดียเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไดมีการ

แกไขปญหาการนําเขากุงอยางผิดกฎหมายจากเวียดนามแลว

 ในเดือนสิงหาคม 2561 สัตวน้ําทุกชนิดทุกประเภท

สงเขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา 

กรุงเทพฯ ที่ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการ

ประเมินไดรวมทั้งสิ้น 1,260 ตัน ลดลงจาก 1,276 ตัน ของ

เดือนกอนรอยละ 1.25 โดยแยกเปนสัตวน้ําที่ผานการประมูล

ทุกชนิด 1,174 ตัน ลดลงจาก 1,201 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 

2.25 เปนสัตวน้ําจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเล และแพปลา

นํ้าจืดที่ผานการประมูลรวม 387 ตัน ลดลงจาก 392 ตัน 

ของเดือนกอนรอยละ 1.28 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ ดังนี้้ 

 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมูลจําหนายฯ 183 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 180 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 1.67

 1.2 ปลาหมึกสด  มีป ริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด

ทุกประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 109 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 

100 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 9.00 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 

5.7 ตัน ลดลงจาก 5.8 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 1.72 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 9 ตัน 

เพิ่มขึ้นจาก 8 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 12.50

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนกันยายน 2561

  จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวน้ํา

ทกุชนิดสงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา 
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กรงุเทพฯ รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,318 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,260 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.60 โดยแยกเปนประเภทสัตวน้ํา

ที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิด

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 183 ตัน ลดลงจาก 180 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.67

 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 115 ตนั เพิม่ขึน้จาก 109 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.51 30.3

 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 5.7 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 8 ตัน ลดลงจาก 9 ตัน ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 11.11

3. สถานการณการตลาดเดือนสิงหาคม 2561

 คาดหลังจากท่ีสหราชอาณาจักรถอนตัวจากสมาชิก

สหภาพยุโรปจะมีผลดีกับชาวประมง

 มีรายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบับที่ 11/2561 

วา Marine Scotland ไดรายงานผลของการศึกษาพบวา 

หลังจากการถอนตัวการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราช

อาณาจักรแลว ชาวประมงในสก็อตแลนดก็จะไดรับประโยชน 

ซึ่งคิดเปนมูลคาถึง 724 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และยังทําให

เกิดการจางงานอีก 5,000 ตําแหนง นอกจากน้ียังคงสถานะ

การคาเสรีกับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา

การใหโควตาประมง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของสก็อตแลนด

ดีขึ้น แตในการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีอ่ืนนั้นที่สามารถ

เกดิข้ึนไดเชนกรณทีีแ่ยทีส่ดุ การไมบรรลขุอตกลงทางการคากับ

สหภาพยโุรปและกบัประเทศอืน่ๆ และไมไดรบัโควตาทาํประมง

เพิ่มขึ้น ก็จะกอใหเกิดความสูญเสียประมาณ 114 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจะมีการเลิกจางงาน 429 อัตรา

 อยางไรก็ดี จากกรณีที่ทําการศึกษาความเปนไปไดของ

กรณีตางๆ น้ัน รัฐบาลสก็อตแลนดตองการใหบรรลุขอตกลง

เชนเดียวกับที่นอรเวยทําความตกลงกับสหภาพยุโรป ซึ่งทําให

สก็อตแลนดไดโควตาการทาํประมงเพ่ิมขึน้ โดยจะออกจากการ

เขารวมนโยบายประมงรวม (Common Fisheries Policy : CFP) 

แตยังคงเปนสมาชิกในตลาดยุโรปเดียว (European single 

market) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European economic Area) 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนสิงหาคม 2561

 ราคาสัตวน้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนสิงหาคม 2561 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 155.93 บาท ลดลงจาก 158.20 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.44

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) จาก

องคการสะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 150.00 บาท ลดลงจาก 170.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.76 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 195.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.23 บาท ลดลงจาก 79.33 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.13 

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 
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 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.51 เพิ่มขึ้นจาก 88.44 บาท/กก. ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.21 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 125.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 130 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.85  

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลีย่ 42.25 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 39.75 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.29 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ย 75.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน  ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.38 บาท/กโิลกรมั ลดลงจาก 8.41 บาท/กโิลกรัม ของเดอืน

ที่ผานมารอยละ 0.36

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 30.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

5. แนวโนมของราคาเดือนกันยายน 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 158.00 เพิม่ขึน้จาก 155.93 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.33 

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 263.00 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 260.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.15 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 155.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

150.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.33

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

195.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.56 

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 82.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

79.23 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.50

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 92.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 89.51 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.78 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

135.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 125.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 8.00 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ

อยูในระดับ 45.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 42.25 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.51

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาอยูในระดับ 75.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวเทาเดือน

ที่ผานมา 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.40 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

8.38 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.24

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 33.25 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 33.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.76
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 39.75 75.00
ส.ค. 42.25 75.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 85.95 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.51 125.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 158.20 260.00
ส.ค. 155.93 260.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 8.41 30.00
ส.ค. 8.38 30.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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
ส.ค. 150.00 195.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 79.33 85.00
ส.ค. 79.23 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานวา ปจจุบันสหประชาชาติไดประกาศ

ใหใชระบบตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพโดยอางอิงกับ

ขอมูลทางวิทยาศาสตร เพื่อมาแกไขปญหาสัตวนํ้าที่มาจากการ

ทําทุจริตและผิดกฎหมายในภาคประมง ซึ่งเปนปญหาสําคัญ

และยังมีอยูอยางตอเนื่องและกวางขวาง 

 และรายงานฉบับใหมของสหประชาชาติซึ่งแสดงขอมูล

ตางๆ ที่แสดงถึงระดับความสําคัญจากการทําผิดกฎหมาย

ภาคประมง ที ่UN และ FAO ชีว้าการตอตานการทจุรติในสนิคา

สัตวนํ้าเปนกระบวนการที่ซับซอน โดยระบบตรวจสอบความ

ถูกตองและควบคุม ตองสามารถแยกแยะแหลงที่มาของ

สัตวนํ้าในหวงโซอุปทานที่มาจากการทําผิดกฎหมายได รวมทั้ง

มีการนําเสนอมาตรการที่จะลดความเสี่ยงเหลานี้ใหลดลง

ใหเหลือนอยที่สุด

สหประชาชาติและ FAO ใชระบบ

การตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพในสินคาประมง

 อยางไรก็ตาม FAO มีรายงานชี้แจงประเภทการทุจริต

ที่พบบอย ไดแก การจงใจปดฉลากสินคาสัตวน้ําไมถูกตอง 

มีการสลับปรับเปลี่ยนทดแทนชนิดสินคาสัตวนํ้า นอกจากนี้

มีการใสน้ําแข็งมากเกินความจําเปน มีการชุบเกล็ดขนมปง

มากเกินไป และมีการใชนํ้าเพื่อเพิ่มนํ้าหนักของสินคา หรือไมมี

การแจงวาใชของเหลวประเภทใด ซึง่รายงานนีต้องการใหมกีาร

ใชระบบการตรวจสอบยอนกลับโดยใชขอมูลทางวิทยาศาสตร

อยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถแยกชนิดสัตวนํ้าและแหลงที่มา

ทางภูมิศาสตร แยกชนิดที่จับจากธรรมชาติและที่ไดจากฟารม

เพาะเลี้ยง เปนชนิดสดหรือแชแข็ง และเปนสัตวน้ําแปรรูป 

รูปแบบตางๆ ที่มีการทําการคาอยูในปจจุบันนี้
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1600 1600

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

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

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

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

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

16 - 20 - 0 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100

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

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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สศท.3 เปนวิทยากรบรรยายแผนพัฒนาการเกษตรกับการจัดการขอมูล

ใหกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรจังหวัดเลย

 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 
(สศท.3) มอบหมายให สวนแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิการเกษตร โดย นางสาวณฐัพร ใหญสงา และนางสาวณรินทรภทัร เลขะพนัทรชัต 
เปนวิทยากรบรรยาย “แผนพัฒนาการเกษตรกับการจัดการขอมูลและโปรแกรมตนทุนกระดานเศรษฐี RCMO” ในการฝกอบรม
หลักสูตรการจัดทําแผนที่รายแปลงดวยระบบ GIS (Geographic Information System) และการใช Application DOAE 
FARMBOOK สําหรับการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการสนับสนุนจัดทําแผนงาน
โครงการสําหรับการสงเสริมภาคการเกษตรในพื้นที่ ณ โรงแรมบุญแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนางเกศษิณ ลํามะยศ 
เกษตรจังหวัดเลย เปนประธานการฝกอบรม และมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดเลย เขารวมอบรม จํานวน 30 คน

✤

สศท.3 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนางาน

ดานสารสนเทศการเกษตร

   วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที ่3 จงัหวดัอุดรธานี (สศท.3) เปนประธานการประชมุคณะทาํงาน
พฒันางานดานสารสนเทศการเกษตร ครัง้ที ่2/2561 เพือ่ตดิตามผลการดาํเนนิงานและ
ปญหาอุปสรรค จัดทําแผนพัฒนางานวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติงาน 
งบประมาณ รวมทั้งกลั่นกรองงานดานสารสนเทศการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที ่1-12 โดยมผีูแทนจาก สศท.1-12 ศนูยสารสนเทศการเกษตร  สวนแผนงาน 
สํานักงานเลขานุการกรม และเจาหนาที่เก่ียวของเขารวมการประชุม ณ โรงแรม
สมายลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

✤

แวะเยี่ยม สศท.
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สศท.5 จัดสัมมนาพัฒนาขาราชการ

และเจาหนาที่ไปสู Smart officer

 วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที ่5 จงัหวดันครราชสมีา (สศท.5) เปนประธานในการสมัมนาเรือ่ง 
แนวทางการเสรมิสรางการเปน Smart Officer ของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่5 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ โรงแรม เอ วัน พัทยาบีชรีสอรท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สศท.4 รวมลงพื้นที่สํารวจพื้นที่และคาดการณ

ผลผลิตขาว ปเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 ครั้งที่ 5

 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) พรอมดวยเจาหนาที่ รวมลงพื้นที่
สํารวจพื้นที่และคาดการณผลผลิตขาว ปเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 ครั้งที่ 5 
ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม ไดแก สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย, ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดบุรีรัมย, สํานักงานพาณิชยจังหวัดบุรีรัมย, 

ประสบการณ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน รวมถึงเสริมสรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดีในการปฏิบัติงานรวมกัน
ของบุคลากร อันจะนําไปสูการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ทั้งนี้ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อศึกษาหาความรูในดานการพัฒนาอาชีพและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปา และสิ่งแวดลอม) และนําความรูที่ได
มาถายทอดใหกับเกษตรกรในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ สศท.5 ตอไป 

✤

กระทรวงมหาดไทย, สมาคมโรงสีขาวไทย, สมาคมผูสงออกไทย, สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, สมาคมคาขาวไทย, สมาคม
ผูประกอบการขาวถุงไทย, กรมการคาภายใน (สวนกลาง) และกรมการขาว (สวนกลาง) 

✤
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สศท.7 ใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กรุงเทพมหานคร

สศท.9 ลงพื้นที่สงมอบกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส

 วันที่ 8 - 9  สิงหาคม 2561 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) มอบหมายให นางสาวอรพิน  
นันทผอง ตําแหนงเจาพนักงานสถิติ และ นางสาววรรณนิดา ทองเอ้ียว ตําแหนง
นกัวชิาการแผนที ่สวนสารสนเทศการเกษตร ลงพืน้ทีส่งมอบกระดานเศรษฐเีกษตรกร
มีโอกาส พรอมทั้งชี้แจงคูมือการใชงาน ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

✤

 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) 
มอบหมายใหนางจรินทรทิพย  สมถวิล และนายอมรินทร ดุกสุขแกว เขารวมใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 และสวนกลาง เปนประธาน 
ซึ่งมีหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงเกษตรกรจํานวนมากเขารวมงาน

✤
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ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตร ครั้งที่ 4/2561

 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย นางอญัชนา ตราโช รองเลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร ประชมุคณะกรรมการบริหารกองทนุปรับโครงสรางการผลติภาคเกษตรเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ครั้งที่ 4/2561 ณ หองพงษศรีหดุลชัย 
ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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ขาวประชาสัมพันธ



 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
คณะทาํงานคดัเลอืกผลผลติทางการเกษตรทีค่วรบริหารจดัการใหเกิดความสมดุลและสงผลตอเกษตรกรและเศรษฐกิจ ครัง้ที ่1/2561 
ณ หองประชุมพงษศรีหดุลชัย อาคารศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาสินคาเกษตรที่ควร
เพิ่มปริมาณการผลิต และสินคาเกษตรที่ควรลดปริมาณการผลิต รวมทั้งสินคาเกษตรที่ควรสงเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร
ในภาคใต

✤

การประชุมคณะทํางานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ควรบริหารจัดการ
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สศก. จัดกิจกรรม ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่  รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ 9 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ณ  บริเวณหนาอาคารศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

✤
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สศก. รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมคณะผูบริหาร รวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร 243 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ทองสนามหลวง เพื่อเปนการ
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

✤

สศก. รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์สศก. รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์สศก. รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
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การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 39

 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ 39 
สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

✤
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ขาวประชาสัมพันธ



การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

 วันท่ี 22 สงิหาคม 2561 ดร.วณิะโรจน ทรพัยสงสขุ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร.ทศันยี เมอืงแกว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ 
ณ โรงแรม รามาการเดนส กรุงเทพฯ เพื่อรับฟงการนําเสนอแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับตางๆ โดยไดรับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง มามอบนโยบาย สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสัมมนา
ดังกลาว

✤
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การสัมมนาเสนอผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตร ประจําป 2561

 วนัที ่ 23 สงิหาคม 2561 ดร.วณิะโรจน ทรัพยสงสขุ เลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการสัมมนา
เรือ่ง “การเสนอผลงานวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตร ประจําป 2561” ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอผลงาน
วจิยัและเผยแพรผลงานวชิาการดานเศรษฐกจิการเกษตรของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และรบัฟงขอคดิเหน็นาํไปพฒันาผลงาน
วิชาการใหดียิ่งข้ึน พรอมทั้งเปนเวทีในการสรางความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิชาการของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

✤
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การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

ดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF)

 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) 
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ดานการเกษตรของประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึความรวมมอืดานความมัน่คงอาหาร 
และแผนการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไม พรอมทั้งเปนโอกาสในการรายงาน
ผลการดําเนินงานของไทยที่เก่ียวกับความมั่นคงอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน และ
อาเซยีน+3 ไดแก ความกาวหนาในการดาํเนนิงานขององคกรสาํรองขาวฉกุเฉนิอาเซยีน
บวกสาม (APTERR) และโครงการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงดานอาหาร
ในภมูภิาคอาเซยีนบวกสาม (AFSIS) ตลอดจนความรวมมอืดานสนิคาโปรโมทอาเซยีน 
ในสวนที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบ

✤
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