


ที่ปรึกษา นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข • นางอัญชนา ตราโช • นายฉันทานนท วรรณเขจร • น.ส.ทัศนีย เมืองแกว บรรณาธิการ นางศศิญา ปานตั้น 
ผูชวยบรรณาธิการ นายชยัทตั อยุะธาํรงสทิธิ ์• น.ส.ณริศิพร มนีพฒันสนัต ิ• น.ส.ถริพร ฐติพิรขจติ กองบรรณาธกิาร สวนประชาสมัพนัธ สาํนกังาน
เลขานุการกรม โทร. 0 2940 7240-1 เจาของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนพหลโยธิน กทม. 10900 
โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4 www.oae.go.th พิมพที่ บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ปรึกษา นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข  นางอัญชนา ตราโช  นายฉันทานนท วรรณเขจร  น.ส.ทัศนีย เมืองแกว บรรณาธิการ นางศศิญา ปานตั้น 

วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจาํป 2561 เพ่ือขับเคลือ่นโครงการไทยนยิมยัง่ยนื รวม 22 โครงการ จาํนวน 24,993 ลานบาทนัน้ 
หลายหนวยงานไดเริ่มดําเนินการกันอยางเต็มที่ ซึ่งในสวนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไดรับมอบหมายเปนผูติดตามประเมินผลโครงการ โดยไดรวม Kick Off พรอมกับทุกหนวยงาน
ในกระทรวงเกษตร เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ไดรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 2561 ของจังหวัด
นนทบุรี ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณ เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนทั้ง 8 โครงการ
ของนนทบุรี

 ภายหลังการประชุม เลขาธิการ สศก. และคณะ ไดลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการ 
2 จุด ประกอบดวย จุดที่ 1 ณ วัดตาล หมูที่ 1 ต.บางตะไนย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดําเนินการ
ตามโครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดเกษตรกร โดยเปนจุดรับสมัครเกษตรกร
จางแรงงานในการกอสรางและบํารุงรักษา สวนจุดที่ 2 ณ ศูนยปราชญชาวบาน (ศูนยศรียวง) 
ตั้งอยูเลขที่ 91/1 หมู 7 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี ดําเนินการตามโครงการเพิ่ม
ทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ดวยการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ทําการเกษตรอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 การประชุมในครั้งนี้เปนการนํารองจังหวัดนนทบุรีแหงแรก เพื่อชี้แจงใหหนวยงาน
ในพืน้ทีไ่ดรับทราบถึงแนวทางการตดิตามประเมนิโครงการ และในวันท่ี 3 - 4 มถินุายน 2561 สศก. 
ยังจัดสัมมนาแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร ใหแกหนวยงานเกีย่วของรวม 19 หนวยงาน ณ โรงแรมบานอมัพวา รสีอรท แอนด สปา 
จังหวัดสมุทรสงครามอีกดวย 

 เช่ือมั่นวา ผลการดําเนินงานดังกลาวทั้ง 22 โครงการทั่วประเทศ จะเกิดประโยชน
กับเกษตรกรทั่วประเทศจํานวน 4.3 ลานราย สามารถสรางอาชีพใหม เกิดความยั่งยืน
ตอเศรษฐกจิภาพรวม โดยกระตุนระบบเศรษฐกจิ คิดเปนมูลคา 63,599 ลานบาท และเกดิประโยชน
ตอเกษตรกร มีรายไดเพิ่มขึ้น 35,304 ลานบาท/ป 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 739 มิถุนายน 2561 1



เรื่องนารูทางการเกษตร

 • ความกาวหนาของงานวิจัยขาวของไทย 3

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

 • ทําความรูจักกับ GDP ภาคเกษตร 6

บทความพิเศษ

 • การจัดทําขอมูลเอกภาพ 8

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

 • พ.จ.ท.เฉลียว นอยแสง-ครูบัญชีดีเดน ป 61 “ทําเกษตรจะไมจน ถาเราทําบัญชี” 11

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

 • พืชอาหาร ขาว/มันสําปะหลัง/ขาวโพดเลี้ยงสัตว/ขาวฟางเลี้ยงสัตว/ถั่วเขียว 13

 • พืชนํ้ามัน ถั่วเหลือง/ถั่วลิสง/ปาลมนํ้ามัน 26 

 • พืชเสนใย ฝาย 29

 • พืชอื่นๆ ออยโรงงานและนํ้าตาล/ยางพารา/กาแฟ/พริกไทย/สับปะรด 29

 • ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 37

 • ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 41

ขาวที่นาสนใจ

 • ปฏิรูปภาคประมงไทยใหปลอดภัยจาก IUU 46

ราคาปจจัยการผลิต  47

แวะเยี่ยม สศท.

 • สศท. 3 รวมสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง   48

 • สศท.4 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐี 48

  เกษตรกรมีโอกาส ใหเกษตรกรแปลงใหญ

 • ผูอํานวยการ สศท.5 รวมงาน Field Day จังหวัดบุรีรัมย   49

 • ผูอํานวยการ สศท.6 รวมประชุมผูนําเกษตรอินทรียของจังหวัดชลบุรี   49

 • สศท.7 รวมประชุมการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 2 50

 • สศท.8 จัดประชุมสนทนากลุม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง 50

ขาวประชาสัมพันธ

 • การประชุมคณะทํางานสงเสริมสินคามันสําปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4   51

 • สศก. รวมสนับสนุนขอมูลการประชุม ครม. ครั้งที่ 3/2561   52

 • เลขาธิการ สศก. รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชุมชนบานสนวนนอก 53

 • เลขาธิการ สศก. รวมติดตาม และประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการสับปะรด 53

 • การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน AFSIS ครั้งที่ 16   54

 • เลขาธิการ สศก. เปดประชุมชี้แจงการประเมินผลและลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยนิยม จ.นนทบุรี  55

 • เลขาธิการ สศก. รวมหารือความรวมมือในการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม 56

สารบญั
CONTENTS

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 739 มิถุนายน 25612



 ในแตละปงานวิจัยเกี่ยวกับขาวมีผลงานออก
มากมาย และมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับขาวโดยตรง
อยางเชน กรมการขาว ซึ่งไดรับงบประมาณมาทํางาน
วิจัยในแตละปก็ไมใชนอย และยังมีหนวยงานอื่นๆ อีก 
เชน มหาวทิยาลยัตางๆ กเ็ปนแรงสําคญัในการสรางงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับขาวอีกมากมาย และเมื่อป 2555 ทางสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติก็ไดมีสวนสําคัญในการผลักดัน
งบประมาณวจิยัทีมุ่งเปาเพือ่ตอบสนองความตองการพฒันา
ประเทศโดยเรงดวน ซึ่งขาวก็เปนหนึ่งในประเด็นเหลาน้ี
และไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยปละประมาณ 
200 ลานบาท ทําใหสามารถสรางผลงานวิจัยออกมา
อยางตอเนือ่ง และปนีก็้เปนปที ่5 แลวทีก่ารสนับสนนุงานวิจยั
เรื่องขาวยังมีอยูอยางตอเนื่อง และเมื่อไมนานมานี้ก็ได
มีการรายงานผลการวิจัยที่ไดรับงบประมาณเมื่อป 2557 
และเพ่ิงเสร็จส้ินไดผลงานออกมาในปนี้ โดยสรุปก็คือมี

การลงทุนวิจัยเรื่องขาวตามประเด็นเรงดวน 6 ดานดวยกัน 
ใชงบประมาณ 185 ลานบาท มีโครงการวิจัยมากถึง 67 เรื่อง 
สาํหรบัประเด็นวจิยัทีอ่ยูในขายกไ็ดแก เรือ่งพฒันาพนัธุขาว 
เทคโนโลยีการผลิตขาว เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวและโลจีสติกส เทคโนโลยีการแปรรูป การศึกษาดาน
เศรษฐกจิและการตลาดขาว และสดุทายคอืเรือ่งการพฒันา
ระบบสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ผลงานที่ไดออกมา
ลวนแลวแตนาสนใจทั้งสิ้น และมีหลายอยางท่ีมีศักยภาพ
นานํามาใชประโยชนได ซึ่งหากสามารถทําไดจริงตามแผน
ก็จะทําใหมีการใชขาวไทยเพื่อประโยชนในดานตางๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาแปรรูป ทําใหสามารถ
ดึงขาวออกจากตลาดไดมาก เปนชองทางหนึ่งในการลด
ปญหาเรื่องราคาขาวตกตํ่าและลดการพึ่งพาตลาดขาวขาว
ในตางประเทศลง และที่สําคัญคือเราสามารถสรางมูลคา
เพิ่มจากขาวไดมากขึ้นแทนที่จะมุงผลิตขาวเปลือกแตเพียง
อยางเดียว

 มาดูเรื่องงานวิจัยในประเด็นแรกกอน คือเรื่อง
ของการพัฒนาพันธุขาว ความจริงแลวการพัฒนาพันธุขาว
ของไทยนั้นเรามีกรมการขาวทํางานดานนี้อยางตอเนื่อง
มาอยู แลว แตก็มีหลายมหาวิทยาลัยท่ีชวยกันทําและ
พัฒนาพันธุขาวใหมๆ ขึ้นมาเปนระยะๆ บรรดาขาวที่พัฒนา
ขึ้นมาโดยกรมการขาวมักจะมีชื่อของสถานีวิจัยขาวของ
กรมการขาวประกอบอยู แลวและมีหมายเลขตามหลัง 
เชน ขาวชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 แตก็มีพันธุขาวที่พัฒนา
ขึ้นมาโดยหนวยงานอื่น เชน ขาวไรซเบอรรี ขาวปนเกษตร 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาขึ้นมา เปนตน 

 โดย นายโสรัจ ศุขสุทธิ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมา

“ความกาวหนา

ของงานวิจัยขาวของไทย”

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 739 มิถุนายน 2561 3

เรื่องนารูทางการเกษตร



ถึงแมจะมีพันธุ ขาวใหมๆ ออกมาเปนระยะ แตก็ไมได
หมายความวางานดานนีค้วรหยดุทาํไดแลว เพราะหากหยดุ
งานวิจัยเม่ือใดเราก็มีโอกาสจะลาหลังไดทันที เพราะยังมี
ประเด็นใหปรบัปรงุพนัธุทีม่อียูใหดขีึน้ไปอกี โดยเฉพาะอยางยิง่
ในชวงนี้การพัฒนาพันธุขาวที่ทนทานตอสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะสมเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางมาก 
อยางเชนภายใตงบประมาณวิจัยขาวในป 2557 นั้นมีการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุขาวถึง 16 เรื่องมีทั้งงาน
วจิยัทีศ่กึษาลงไปในเชงิลกึเพือ่ดลูกัษณะการตานทานความ
เค็มของขาวไทย ดูการปรับตัวของขาวตอสภาวะแหงแลง 
ดนิเคม็ หรอือากาศรอน และมงีานวจิยัเกีย่วกบัการปรบัปรงุ
พนัธุโดยตรงเพือ่ใหไดลกัษณะทีต่องการ โดยเฉพาะอยางยิง่
เรื่องความทนทานตอโรคระบาด และแมลงศัตรูพืช อีกทั้ง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป งานท่ีนาสนใจก็มีเรื่องของการ
ปรับปรุงพันธุ ขาว กข.15 ขาวขาวดอกมะลิ และขาว
สงัขหยดพทัลงุ ใหปลกูไดทกุฤดูซ่ึงเปนงานวจิยัของมหาวทิยาลยั
แมโจ ขาวท้ังสามพันธุ นี้เปนขาวไวแสง หมายความวา
ในแตละปปลูกขาวเหลานี้ไดเพียงครั้งเดียวคือเปนขาวนาป 
และที่สําคัญอีกอยางคือขาวทั้งสามพันธุนี้เปนขาวตนสูง 
หักลมงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรวงขาวจะโนมลงมากอนการ
เก็บเกี่ยว ทําใหผลผลิตตํ่า และยากตอการเก็บเกี่ยวดวย
รถเกี่ยวขาว สิ่งที่นักวิจัยทีมนี้ไดชวยกันทําก็คือพัฒนาพันธุ
ขาวเหลานี้ใหกลายเปนขาวที่ไมไวแสง ทําใหสามารถปลูก
ไดท้ังปโดยไมจาํกดัอยูเฉพาะนานํา้ฝน และปรับปรงุใหกลาย
เปนขาวตนเตี้ย ทนทานตอการหักลมสงผลใหผลผลิต
เพิม่ขึน้และสามารถใชรถเกบ็เกีย่วไดสะดวก ยิง่กวานัน้กคื็อ
ในระหวางการวิจัยก็ไดพบความหลากหลายทางพันธุกรรม 
คือไดสายพันธุใหมๆ ออกมาทั้งขาวเจาและขาวเหนียว 

ลองนึกภาพดูวาเราจะมีขาวเหนียว และขาวเจาที่มีกลิ่น
หอมเหมอืนขาวหอมมะลใิหเลอืกไดในอนาคต งานปรบัปรงุ
พนัธุเหลานีย้งัคงดาํเนนิไปอยางตอเนือ่งเพือ่เพิม่ความคงตวั
ของสายพันธุกอนที่จะสงเสริมหรือขึ้นทะเบียนใหเกษตรกร
ไปทําการเพาะปลูกตอไป

 อกีงานหนึง่เปนเรือ่งของการใชประโยชนจากลาํแสง
ไอออนพลังงานตํ่าเพื่อกระตุนการกลายพันธุ โดยปกติแลว
ขาวหรอืพชืชนดิอืน่ๆ มกีารกลายพนัธุอยูแลวตามธรรมชาติ
แตวาเกิดไดนอย ไมทันใจนักวิจัย ดังนั้นจึงไดมีการหาวิธี
ชักนําใหเกิดการกลายพันธุ เชน การใชรังสี การใชสารเคมี 
หรือวิธีอื่นๆ แตวิธีการเหลาน้ีมีโอกาสทําใหเซลลของพืช
มีการเสียหายได และเกิดการกลายพันธุไดนอย พอมีการ
ประยกุตการใชลาํแสงไอออนพลงังานตํา่เขามาแทนการฉาย
รงัสเีพือ่ทาํการกระตุนการกลายพนัธุกม็โีอกาสไดพนัธุใหมๆ
งายขึน้ โดยเซลลไมเสยีหาย ผลกคื็อไดสายพนัธุใหมๆ  ออกมา
มากมายจากการใชเทคโนโลยดีงักลาว พอไดสายพนัธุใหมๆ
ขึ้นมาก็เขาสูกระบวนการคัดเลือกลักษณะที่ดีๆ ที่ตองการ 
และสามารถใชเปนตนพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุตาม
ปกติอกีดวย และทมีวจิยัของมหาวทิยาลยัราชมงคลลานนา
พษิณโุลก กไ็ดเลอืกขาว กข.31 กข.41 ชยันาท 1 พษิณุโลก 2 
มาชักนําใหกลายพันธุ ผลที่ไดก็คือสายพันธุใหมที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวที่นอยลง ผลผลิตสูง ตนเตี้ย หรือเมล็ดยาว 
บางตนก็มีจํานวนรวงตอกอมากขึ้น เมล็ดตอรวงมากขึ้น
หรือเมล็ดใหญขึ้น ตนพันธุเหลานี้จะถูกนําไปทดสอบและ
ปรบัปรงุใหสายพนัธุมคีวามนิง่ และสามารถใชเปนตนพอพนัธุ
แมพันธุตอไป เทคนิคแบบนี้เปนเสนทางลัดในการปรับปรุง
พันธุขาวเมื่อนําไปใชรวมกับการปรับปรุงพันธุขาวไดตามปกติ 
ก็จะชวยเพิ่มโอกาสความสําเร็จไดมากขึ้น ขาวไรก็เปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจในสภาวะโลกรอน และแหงแลง
เชนในปจจุบัน ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุ ข าวไรที่มี
ความเหมาะสม และทนทานในสภาวะที่แหงแลงโดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตนานํ้าฝนแตประสบภัยแลง งานนี้
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ไดศึกษาเรื่องการรวบรวมและคัดเลือกขาวไรสายพันธุที่
เหมาะสม ซึง่ผลจากการวจิยักไ็ดสายพนัธุทีน่าสนใจออกมา
หลายสายพนัธุ และนาํไปปลกูทดสอบในหลายพืน้ที ่คาดวา
อีกไมนานก็คงจะไดสายพันธุที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปลูก
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ขาวแตละพื้นท่ีที่มีปญหาเร่ืองภัยแลง ขาวพันธุพื้นเมือง
บางพันธุมีลักษณะที่นาสนใจคือเร่ืองของความตานทาน
ตอโรคใบไหม ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการปลูกขาว และ
สรางความเสียหายอยางมาก ดังนั้นถาสามารถหาสายพันธุ
ขาวทีม่คีวามตานทานตอโรคใบไหมแลวนาํมาใชเปนพอพนัธุ
แมพันธุในการปรับปรุงพันธุขาวอื่นๆ ก็นาจะเปนอีกหนึ่ง
เสนทางในการสรางพนัธุใหมทีต่านทานตอโรคใบไหม ดังนัน้
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไดทําการ
ศึกษาเรื่องของความตานทานตอโรคใบไหมของขาวพันธุ
พื้นเมือง 50 สายพันธุเพื่อหาทางคัดเลือกลักษณะดังกลาว
ออกมาใช ซึ่งขณะนี้ก็ไดสายพันธุ ข าวที่แสดงลักษณะ
ตานทานโรคใบไหมมาไดจํานวนหนึ่ง โดยจะมีการศึกษา
ในเชิงลึกถึงยีนสที่ควบคุมตอไปในอนาคต

 นอกจากการศึกษาปรับปรุงพันธุขาวใหมีลักษณะดี
ทนทานตอสภาพแวดลอม หรือทนโรคทนแมลงแลว 
ยงัมีอีกบางมิตซิึง่เปนงานทีน่าสนใจ และสามารถเตรยีมการ
เพื่อรองรับตลาดในอนาคตได นั่นก็คือเรื่องของการ
พัฒนาพันธุขาวคุณภาพสูง และมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
เพราะวาตลาดขาวในอนาคตนาจะมีความตองการขาวที่มี
คุณคาทางโภชนาการ หรือกินขาวเพื่อเปนยา การเตรียม

ความรูดานนี้ไวแตเนิ่นๆ ก็นาจะเปนวิธีคิดที่ดี เพราะวา
การพัฒนาขาวพันธุใหมขึ้นมาแตละพันธุตองใชเวลานาน 
นอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามในการคัดเลือกพันธุ ขาว
พื้นเมืองของทางภาคเหนือที่มีคุณลักษณะพิเศษ เชน มีธาตุ
เหล็ก สังกะสี รวมทั้งสารที่เปนประโยชนตางๆ สูง เพื่อนํา
มาใชเปนพนัธุพเิศษสาํหรบัตลาดเฉพาะซึง่นาจะมศีกัยภาพ
สงูเชนกนั ทัง้หมดทัง้ปวงทีเ่ลามานีเ้ปนสวนหนึง่ของผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบวิจัยบูรณาการแบบมุงเปา 
ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนแกนนํา 
นอกเหนือจากนี้ยังมีผลงานวิจัยของหนวยงานตางๆ เชน 
กรมการขาว และมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีใชงบประมาณวิจัย
ของหนวยงานดําเนนิการ สรปุแลวงานวิจยัดานการปรบัปรงุ
พนัธุขาวของประเทศไทย มคีวามกาวหนาคอนขางมาก และ
มีพันธุขาวใหมๆ ที่มีศักยภาพสูงออกมาใหเกษตรกรไดใช
อยูเปนระยะๆ เชนเดียวกบัความรูใหมๆ  ทางดานทีเ่กีย่วกบั
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต และทุกสิ่ง
ทุกอยางที่นักวิจัยไทยของเราคิดคนออกมานี้  ก็เพื่อ
พัฒนาการเกษตรของเราใหทันสมัย และพรอมที่จะรับมือ
กับนานาอารยะประเทศไดอยางเต็มที่ตอไปในอนาคต

ที่มา : นิตยสารขาวไทย
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โดย สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ทําความรูจักกับ

GDP ภาคเกษตร

 GDP ยอมาจาก Gross Domestic Product หรือ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หมายถึง ผลรวมมูลคาของ
สนิคาและบรกิารข้ันสุดทายทีผ่ลิตไดภายในประเทศในระยะ
เวลาหน่ึง (ปกต ิ1 ป) โดยยดึอาณาเขตทางการเมอืงเปนหลกั 
ดังนั้น การคิด GDP จะมาจากรายไดของประชาชนทุกคนที่
ผลติขึน้ในประเทศ รวมทัง้รายไดของชาวตางประเทศ ทีผ่ลติ
ขึ้นในประเทศดวย

 GDP ใชเปนตัวชี้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การบริหารประเทศของรัฐบาลตางๆ ทั่วโลก ทําใหทราบ
วาทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในแตละปมีการเติบโต
มากขึ้น หรือลดลงมากนอยเพียงใด รวมทั้งใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม GDP เปนตัวชี้วัด
ความกาวหนาทางเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมเทานัน้ 
ไมสามารถใชวัดการเติบโตของประเทศในทุกมิติ เนื่องจาก
ไมไดสะทอนถึงความอยูดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่แทจริง
ของคนในประเทศ

 การคํานวณ GDP ของประเทศสามารถคํานวณได
จาก 3 ดาน คือ ดานรายจาย (Expenditure Approach) 
ดานรายได (Income Approach) และดานผลผลิต 
(Production Approach) โดยการคาํนวณ GDP ทัง้ 3 ดาน 
จะมีคาที่เทากันเสมอ

 ดานรายจาย เปนรายจายทั้งหมดที่นําไปซื้อสินคา
และบริการขั้นสุดทาย ซึ่งประกอบดวยรายจาย 4 ประเภท 
ไดแก การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน การลงทุนของภาค
เอกชน การใชจายของรัฐบาล และการสงออกสุทธิ

 ดานรายได เปนรายไดทั้งหมดที่เจาของปจจัย
การผลิตไดรับหรือเปนผลรวมของคาเชา คาจาง ดอกเบี้ย 
และกําไร

 ดานการผลิต เปนมูลคาเพิ่ม (Value Added) ที่มา
จากการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยวดัจากสวนตาง
ระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการผลิต

 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กลาวถึง GDP ภาคเกษตรวา เปนการคํานวณ 
GDP ทางดานการผลิตของภาคเกษตร ซึ่งมาจากกิจกรรม
การผลิตทางการเกษตร ประกอบดวย สาขาพืช สาขา
ปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และ
สาขาปาไม เปนการหาผลรวมของมูลคาสินคาเกษตรและ
บริการทางการเกษตรทั้งหมด หักดวยคาใชจายในการผลิต 
(คาพนัธุพชื พนัธุสตัว ปุย สารเคมี อาหารสตัว นํา้มนัเชือ้เพลงิ
และหลอลื่น แตยกเวนคาจางแรงงาน)

 เนือ่งจากผลผลติสนิคาเกษตร มีหนวยทีแ่ตกตางกนั
ในแตละสินคา จึงจําเปนตองรวมกันในรูปแบบของมูลคา 
โดยเปนมูลคาที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา ไมวาจะเปนราย
ไตรมาสหรือรายป อาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ดานราคาและปรมิาณ ดงันัน้ จงึตองขจดัผลการเปลีย่นแปลง
ทางดานราคาหรือผลทางดานเงินเฟอออกไป เพื่อสะทอน
ใหเห็นถึงปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและบริการทางการ
เกษตรที่เกิดขึ้นจริงในปนั้น หรือสะทอนถึงศักยภาพการ
เติบโตของภาคเกษตรที่แทจริง

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 739 มิถุนายน 25616

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



✤

 สําหรับ อัตราการขยายตัวของ GDP ภาคเกษตร 

ในแตละไตรมาส จะตองพิจารณาถึงสินคาเกษตรสําคัญ 
ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงในแตละไตรมาส ยกตัวอยางเชน 
ในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) สินคาเกษตรที่มี
มูลคาสูง ไดแก ออยโรงงาน ยางพารา มันสําปะหลัง และ
ขาวนาปรงั ดงันัน้ หากสินคาเหลานีม้ผีลผลิตและราคาสงูขึน้ 
หรอืปรมิาณผลผลิตรวมเพิม่ข้ึนมากกวาราคาทีล่ดลง ขณะที่
ตนทุนการผลติไมเปลีย่นแปลงมากนกั ยอมทาํให GDP ภาค
เกษตร มีแนวโนมไปในทางบวก สําหรับอัตราการขยายตัว
ของ GDP ภาคเกษตรรายป จะพจิารณาจากแนวโนมผลผลติ 
ราคา รวมถงึตนทนุการผลิตของสินคาเกษตรสาํคัญทีม่มูีลคา
สูงในแตละป โดยมีวิธีการเชนเดียวกับรายไตรมาส

 GDP ภาคเกษตร เปนตัวช้ีวัดการเติบโตทาง
เศรษฐกจิการเกษตรในภาพรวมของประเทศ ทาํใหทราบวา 
ภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมาหรือปอื่นๆ และทราบถึงโครงสรางการผลิตของ
ภาคเกษตร รวมทั้งความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
ของประเทศ ตลอดจนใชในการเปรียบเทียบฐานะทาง
เศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ และยังใชเปนขอมูล
พืน้ฐานในการวเิคราะหสถานการณทางเศรษฐกจิการเกษตร 
เพื่อกําหนดแนวทางหรือเปาหมายของแผนพัฒนาการ
เกษตรและนโยบายดานการเกษตรตางๆ 

 อยางไรก็ตาม ขอมูล GDP ภาคเกษตร จะสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรแตเพียงในภาพ
รวมเทานั้น หากตองการมองถึงความอยูดีกินดีและการ
กระจายรายไดของเกษตรกรในประเทศ จะตองพิจารณา
ใหละเอียดลงไปถึงรายไดเฉล่ียตอหัว สัดสวนหนี้สินตอ
ทรพัยสนิ สดัสวนคนจน และความไมเทาเทยีมกนัของรายได
ในภาคเกษตร เนือ่งจากปจจยัแวดลอมทัง้โครงสรางพืน้ฐาน
ในแตละพื้นที่และแตละครัวเรือนมีความแตกตางกัน 

 และจากผลการสํารวจความเหลื่อมลํ้าทางรายได
ในภาคเกษตร พบวา มีแนวโนมทิศทางที่ดีขึ้นตามการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศและการเติบโตของ GDP 
ภาคเกษตร โดยขอมูลความเหล่ือมล้ําทางรายไดใน

ภาคเกษตรในชวงป 2539 - 2559 พบวา มีแนวโนมลดลง 
ซึ่งสะทอนจากสัดสวนรายไดทั้งหมดในภาคเกษตรที่
เกษตรกรในกลุมที่มีรายไดนอยที่สุด 2 กลุมแรก ซึ่งถือวา
เปนคนจนในภาคเกษตร มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้น โดย
กลุมที่มีรายไดนอยที่สุดมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 
2.74 ในป 2539 เปนรอยละ 5.33 ในป 2559 และกลุมที่มี
รายไดนอยลําดับถัดมา มีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 
7.66 ในป 2539 เปนรอยละ 9.01 ในป 2559 สงผลใหจาํนวน
คนจนลดลงจาก 19.44 ลานคน ในป 2539 เหลือ 5.11 
ลานคน ในป 2559 หรือมีสัดสวนคนจนลดลงจากรอยละ 
72.46 ในป 2539 เหลือเพียงรอยละ 21.67 ในป 2559

 ดังนั้น การยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตร
ใหสูงขึ้น และลดความเหลื่อมลํ้าทางรายไดในภาคเกษตร 
ถอืเปนเปาหมายสาํคัญประการหนึง่ ทีก่ระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหความสาํคญั โดยมุงเนนสงเสรมิและพฒันาอาชพี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบอนุรักษ
ดินและนํ้าที่เหมาะสม การใชประโยชนที่ดินบนพื้นฐาน
ขอมูล Zoning การสงเสริมการรวมกลุมทางการตลาด 
การสนบัสนนุการเขาถงึแหลงทนุการสงเสรมิและจดัทําบัญชี
ครัวเรือนและการสรางอาชีพเสริม ตามแผนพัฒนาการ
เกษตรในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มเีปาหมายในการยกระดับรายไดเงนิสดสทุธทิางการเกษตร
ใหเพิม่ขึน้เปน 59,460 บาทตอครวัเรอืนตอป เมือ่สิน้สดุแผน 
ซึ่งหากเกษตรกรแตละกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้นยอมจะสงผลให 
GDP ภาคเกษตรขยายตัวตามไปดวย

สนใจรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ GDP ภาคเกษตรสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่

สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0-2940-6487-8

GDP ภาคเกษตร เปนตัวชี้วัด

การเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตร

ในภาพรวมของประเทศ

ทําใหทราบวา ภาคเกษตร

มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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โดย ศูนยสารสนเทศการเกษตร

การจัดทําขอมูลเอกภาพ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมกีารจดัทาํขอมลูสนิคา
เกษตรที่สําคัญหลากหลายรายการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําขอมูลมาใชประโยชนท้ังภายในองคกรและเผยแพรตอผูที่
สนใจทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตเนื่องจาก
มีหลายหนวยงานที่ทําการผลิตขอมูลเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
แตใชระเบียบวิธีที่แตกตางกันออกไป ทําใหขอมูลท่ีไดมีความ
ซํ้าซอนและแตกตางกันสรางความสับสนใหแกผู ใชขอมูล
รวมทั้งยังขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจงึมนีโยบายในการพฒันาคณุภาพขอมลูดานการเกษตร
ใหมีความเปนเอกภาพ เพื่อใหขอมูลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีความเปนหนึ่งเดียวกันไมซํ้าซอน 
 รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ไดมีคาํส่ังแตงตัง้คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรขึ้นในป 2554 
ภายใตคณะกรรมการดังกลาวยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพขอมูลดานการเกษตรดานพืช ดานปศุสัตว และดาน
ประมง เพือ่ขับเคลือ่นการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพ จงึไดแตงตัง้
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืชระดับภาค 6 คณะ 
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานปศุสัตว และคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพขอมูลดานประมง โดยกําหนดใหดําเนินงาน
ในสินคาเกษตรที่สําคัญ 25 ชนิด ประกอบดวยกลุมขาวและ
พืชไร  ได แก  ข าวนาป ข าวนาปรัง ข าวโพดเลี้ยงสัตว  
มันสําปะหลังโรงงาน และสับปะรดโรงงาน กลุ มไมยืนตน 
ไดแก ปาลมนํ้ามันและยางพารา กลุมไมผล ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ 
เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง กลุมพืชผัก ไดแก หอมแดง 
หอมหัวใหญ กระเทียม และมันฝรั่ง กลุมปศุสัตว ไดแก สุกร 
ไกเนื้อ ไกไข โคเนื้อ และนํ้านมดิบ กลุมประมง ไดแก กุงทะเล 
ปลาดกุ และปลานลิ โดยมอบใหสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลเอกภาพในฐานะที่เปน
หนวยงานจัดทําและเผยแพรขอมูลการเกษตรของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522
 การจัดทําขอมูลเอกภาพของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ประกอบดวย ขอมูล 2 ประเภท ไดแก

1.1 ขอมูลสถิติ

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนดใหมีการจัดทํา
ขอมูลเอกภาพของปริมาณการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญหรือ
ขอมูลสถิติสินคาเกษตรดวยการสํารวจขอมูลจากเกษตรกร 
โดยมีระเบียบวิธีทางสถิติตางๆ ไดแก การสํารวจดวยตัวอยาง 
(Sample survey) ซึง่เปนการสาํรวจโดยการสมัภาษณเกษตรกร
ที่ไดจากการสุ มตัวอยางจากกรอบตัวอยางที่จัดทําขึ้นทุกป 
การสํารวจผลผลิตตอไรโดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop 
cutting survey) ซึ่งเปนการสํารวจโดยวิธีการนับ วัด ชั่ง 
ผลผลิตจริงในพ้ืนที่ของเกษตรกรตัวอยาง และการวางบัญชี
ฟารม (Farm accounting) ซึ่งเปนการสํารวจผลผลิตตอไร
ของยางพาราและปาลมน้ํามัน โดยนําแบบสํารวจใหเกษตรกร
ลงบัญชีการขายผลผลิตรายวัน รวบรวมเก็บทุกไตรมาสเพื่อ
นํามาประมวลผลเปนผลผลิตตอไรตอปเพาะปลูก จากน้ันจึง
นํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชขอมูลประกอบตางๆ 
เชน ขอมูลภูมิสารสนเทศ ขอมูลการนําเขา-สงออก ขอมูล
สถานการณการผลิตจริงในพ้ืนที่จากเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.) เปนตน แลวจึงผานกระบวนการจัดทําขอมูลตาม
ขั้นตอนตางๆ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการจัดทําเน่ืองจากเปน
ขอมูลที่มีรายละเอียดมากและมีความเก่ียวของกับหนวยงาน
ภายนอกหลายหนวยงาน 
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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เตรียมงานวิชาการ

สำรวจ บันทึก 
และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

เสนอคณะกรรมการ
สารสนเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิเคราะหขอมูลรวมกับ

หนวยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพขอมูลดานการเกษตร/

คณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม

เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพขอมูลดานการเกษตร

คณะอนุกรรมการปองกันการและ
แกไขปญหาระดับภาค

เสนอคณะทำงานพัฒนา
คุณภาพขอมูลดานพืช
คณะทำงานระดับภาค

เผยแพร/นำไปใชประโยชน

1.2 ขอมูลการพยากรณ

 งานพยากรณผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ เปนงาน
ตามนโยบายของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพือ่ใหผูบรหิารและผูใชทัว่ไปมขีอมลูสาํหรับ
การวางแผนและกําหนดนโยบายทางการคา เปาหมายการ
สงออก นโยบายการผลิต เปนตน
 เนื่องจากการสํารวจขอมูลการเกษตรในแตละป
เพาะปลูก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดําเนินการ
ในระยะเวลาที่มีการเพาะปลูกไปแลวประมาณรอยละ 40 หรือ
ในระยะเก็บเกี่ยว ผลสํารวจจึงมักลาชาไมทันความตองการใช 
ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการพยากรณขอมูลเปนการลวงหนา 
ทั้งพืชปศุสัตวและประมงในรายละเอียดที่เกี่ยวของ ไดแก 
เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตตอไร ผลผลิต จํานวนตัว ณ วันที่ 
1 มกราคมและปริมาณการผลิตปศุสัตว จัดทําเปนระดับ
จังหวัดรายไตรมาส คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของแตละป แตละไตรมาสอาจมีการปรับคาพยากรณ
บางตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สภาพดินฟาอากาศ 
ภัยธรรมชาติ นโยบายภาครัฐ เปนตน

 1.2.1 วิธีการพยากรณ 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใชขอมูลหรือตัวแปร
ที่มีผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลผลิตตอไร หรือ
เนื้อที่เพาะปลูก ซึ่งตองใชสถิติขอมูลยอนหลัง 20 ปขึ้นไป 
เชน ถาจะพยากรณขอมูลป 2561 จะใชขอมูลตั้งแต ป 2541 
ถึง ป 2560 เปนตน ประกอบดวยขอมูลปริมาณนํ้าฝน จํานวน
วนัฝนตก อุณหภมู ิปริมาณนํา้ในเขือ่น ราคาทีเ่กษตรกรขายไดที่
ราคาปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต ปริมาณการนําเขา สงออก 
นโยบายภาครัฐและเอกชน และภัยธรรมชาติ เพื่อหาปริมาณ
และรูปแบบความสัมพันธกับเน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไร 
แลวนํามาสรางสมการพยากรณทางสถิติ เมื่อไดคาพยากรณ
สมการพยากรณแลว สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมกีารสาํรวจ
ภาวะการผลติในแหลงผลติสาํคญั โดยวธิกีารสมัภาษณเกษตรกร 
เพื่อนํามาปรับคาพยากรณใหใกลเคียงกับความเปนจริงใน
พื้นที่มากขึ้นแลวจึงนําเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพขอมลูดานการเกษตรเพือ่พจิารณา 
กอนการเผยแพรเปนขอมูลเอกภาพของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

ขั้นตอนการจัดทําขอมูลเอกภาพ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 739 มิถุนายน 2561 9

บทความพิเศษ



สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพิ่มไดที่ 

สวนสารสนเทศการผลิตพืชไรนา

ศูนยสารสนเทศการเกษตร

โทร. 0 2940 6639

กลุมสินคา ระดับขอมูล ความถี่ ปที่ผานการพิจารณา

ขอมูลสถิติขาวและพืชไร อําเภอ รายป/ฤดูเพาะปลูก ปเพาะปลูก 2554/55 – 2559/60

ขอมูลสถิติไมยืนตน อําเภอ รายป ป 2559

ขอมูลสถิติไมผล จังหวัด รายป ป 2557 - 2560

ขอมูลสถิติพืชผัก จังหวัด รายป ปเพาะปลูก 2559/60

ขอมูลสถิติประมง จังหวัด รายป ป 2554 จนถึงป 2559

ขอมูลการพยากรณ จังหวัด รายไตรมาส ปเพาะปลูก 2557/58– 2560/61

✤

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการติดตามสถานการณการผลิตและจะปรับคาพยากรณเปนรายไตรมาส หากพบวา
มสีถานการณเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอคาพยากรณอยางมนียัสาํคญัเนือ่งจากในชวงไตรมาสแรกทีพ่ยากรณเปนชวงทีเ่กษตรกร
ยังไมเริ่มเพาะปลูกจะพยากรณภายใตสมมติฐานวาสภาพภูมิอากาศปกติ หลังจากน้ันในระหวางฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 
หากประสบภัยแลง ภาวะฝนทิ้งชวง อุทกภัย แมลงหรือศัตรูพืชระบาด ทําใหผลผลิตเสียหาย เก็บเกี่ยวผลผลิตไดนอยลง สํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรจะปรบัลดคาผลผลติตอไรลง โดยใชสมการพยากรณทางสถติ ิและใชขอมูลจากการสาํรวจภาวะการผลิตรวมทัง้
ขอมูลประกอบอื่น เชน ขอมูลภูมิสารสนเทศ ผลสํารวจพื้นที่เสียหายจากกรมสงเสริมการเกษตร เปนตน แลวนําผลพยากรณที่
ปรับใหมนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรเพื่อพิจารณากอนการเผยแพร เชนเดียวกับไตรมาสแรก 

 1.2.2 ความแมนยําของคาพยากรณ

 การตรวจสอบความถูกตอง แมนยําของผลพยากรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดเปรียบเทียบผลการพยากรณกับ
ผลการสํารวจ ตั้งแตปเพาะปลูก 2530/31 ถึง 2558/59 ในระดับประเทศ เปนรายไตรมาส พบวาผลพยากรณของเนื้อที่เพาะปลูก 
และปริมาณผลผลิตรวมทั้งประเทศ ปรากฏวา รอยละความคลาดเคลื่อนมีคาอยูระหวางรอยละ 2 ถึงรอยละ 10 เทานั้น 
 โดยการจดัทาํขอมลูการพยากรณจะมขีัน้ตอนเฉพาะการการนาํเสนอคณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพขอมลูดานการเกษตร
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตรเทานั้น เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองการความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดดําเนินการจัดทําขอมูลเอกภาพทั้งดานขอมูลสถิติและ การพยากรณผลผลิตสินคาเกษตร
ที่สําคัญมาตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน โดยมีสินคาที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานการเกษตร
แลวรายละเอียดดังตาราง

 สําหรับข อมูลสถิติจากการสํารวจด วยตัวอย าง
ปเพาะปลูก 2560/61 และสินคาอื่นๆ ที่เหลือ อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 การจดัทาํขอมลูเอกภาพสนิคาเกษตร นบัเปนผลงานหลกั
อีกอยางหนึ่งของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําใหได
ข อมูลของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในระดับอําเภอ จังหวัด 
ภาค และประเทศ ที่มีความถูกตองตรงตามความเปนจริง 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิานทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาคมแีนวทาง
การทํางานอยางบูรณาการที่ชัดเจน เกิดแนวทางการพัฒนา
ขอมูลดานการเกษตรใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ หนวยงานที่
เกี่ยวของและผูใชขอมูลยังใหการยอมรับ ลดความซํ้าซอน 
และความแตกตางของขอมูล ผูบริหารนําขอมูลไปใชในการ
วางนโยบายไดอย างเหมาะสมและแมนยํายิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังเปนการเพ่ิมความนาเชื่อถือและสงเสริมภาพลักษณของ
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อีกทางหนึ่ง
 ทัง้นี ้ผูสนใจสามารถคนหาขอมลูสถติแิละการพยากรณ
ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญไดจาก www.oae.go.th รวมท้ัง
ติดตอขอขอมูลโดยตรงที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
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ใชพื้นที่ 1 ไร ทําเกษตรผสมผสานรอบบาน

สรางผลผลิต มีรายไดหลายทาง

 คุณสมพรชัย องอาจ อยูบานเลขที่ 280 หมูที่ 5 
ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับึงกาฬ เลาใหฟงวา 
เปนคนที่ชอบทําเกษตรมาตั้งแตสมัยเด็ก ไมวาจะเห็นอะไร
ก็จะทําเรื่อยๆ แบบทีละเล็กละนอย ตอมาเมื่อเขาสูชีวิตคู
จึงไดยายไปอยูที่จังหวัดนครปฐมกับภรรยา ก็จะประกอบ
อาชีพเพาะเห็ด เลี้ยงกบ และตลาดจนการปลูกไมผลตางๆ 
ไปดวย

 “ชวงนั้นก็ไปอยูที่นครปฐมกอน เราก็จะไปปลูก
พวกไมผลตางๆ เอาไว ตอมาก็ผลิตกิ่งพันธุขาย ไมวาจะ
เปนมะมวง มอนเบอรี่ หนอกลวยทําหมด คราวนี้พอชวง
ที่บึงกาฬเริ่มมีการปลูกยางพารามากขึ้น ก็เลยยายมาอยู
ที่บานเกิด ซึ่งบริเวณรอบบานมันจะมีพื้นท่ีอยูประมาณ 
1 ไร เราก็คิดวา ตองหาอะไรมาทําใหเกิดประโยชน 
และสรางเงินใหเราใหได กท็าํแบบผสมผสานไปเลยนาจะด”ี 
คุณสมพรชัย กลาว

 เนื่องจากพื้นที่บานของเขาไมสามารถที่จะทําบอ
สําหรับเลี้ยงปลาได เขาจึงไดเลือกเลี้ยงกบแทน โดยนํา
กบที่อยากเลี้ยงมาออกแบบใหอยูในกระชังบก ที่การเลี้ยง
ไมมีอะไรยุ งยากเพียงแคใสนํ้านิดหนอย และที่สําคัญ
กระชงับกยงัประหยดัเนือ้ทีใ่หพอมพีืน้ทีว่างปลกูพชืชนดิอืน่
ไดอีกดวย

 ซึ่งพืชที่ปลูกบริเวณบาน คุณสมพรชัย บอกวา 
จะเลอืกทีใ่หผลผลติไดไว ไมวาจะเปนมะเขอื พรกิ ถัว่ฝกยาว 
มะมวง มะนาว กลวย และมอนเบอรี่ โดยไมผลที่ปลูกไว
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✤
ที่มา: เทคโนโลยีชาวบานออนไลน https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_27718

จะเปนพันธุดท่ีีไปหาจากแหลงตางๆ แลวนาํมาปลกูใหมอีายุ
ที่เหมาะสม จากนั้นก็จะทําการตอนก่ิงเพ่ือขายกิ่งใหกับ
เกษตรกรที่สนใจซื้อไปปลูกตอไป

 “การเกษตรยิ่งทํายิ่งสนุก ยิ่งคิดยิ่งไดเงิน ผมไมได
หยุดอยูแตเพียงเทานี้ ผมอยากเรียนรูอะไรมากขึ้น อะไร
ที่เขามีอบรมผมก็ไปศึกษาเสมอ อยากจะบอกวา ใครที่
คิดวามีพื้นที่นอย กลัวจะทําเกษตรไมได ผมตองบอกวา
ทาํได หาสิง่ที่เหมาะสมกบัพืน้ทีเ่รา เพราะเกษตรมมีากมาย
หลายอยางใหเราเลือก อยางตอนนี้รอบบานผม พื้นที่ 1 ไร 
ก็ทําการเกษตรที่อัดแนนไปหมด และที่สําคัญทําเงินไดจริง 
ตรงไหนที่วางก็ปลูกพื้นผักสวนครัว ไมผล และที่สําคัญ
ก่ิงพันธุไมผลท่ีนี่ขายดีมาก อยางตนไมไมจําเปนตองปลูก

เพื่อเอาผลผลิต แตเราสามารถหากิ่งพันธุ ดีมาตอนกิ่ง
ขายได” คุณสมพรชัย กลาว

 ซึ่งเวลานี้ คุณสมพรชัย บอกวา มีความสุขมากที่ได
เลือกทําเกษตรแบบผสมผสาน เพราะสามารถทําเงินใหกับ
เขาไดหลายทาง เชน การเลี้ยงกบ ก็สามารถขายไดราคา
กิโลกรัมละ 100-130 บาท สวนกิ่งพันธุไมผลที่ตอนขายก็
ตกอยูที่กิ่งละ 100-150 บาท และสวนพืชผักสวนครัวที่
ปลูกไวเพื่อกินเอง เมื่อผลผลิตมีมากพอก็สามารถนําไป
ขายทําเงินไดเชนกัน โดยราคาก็จะไดตามกลไกตลาด และ
ที่สําคัญเปนผักปลอดสารพิษอีกดวย

 “การเกษตรไมมีอะไรที่ยาก เราอยากจะลองปลูก
อะไร เราก็ปลูก แลวศึกษาใหรูจริงวา สิ่งที่เราจะปลูกนั้น
เขาชอบสภาพอากาศแบบไหน โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ นอยๆ 
พอเราสนกุเรามคีวามชาํนาญมากขึน้กค็อยๆ เรยีนรูทาํชนดิ
อื่นไปเรื่อยๆ ทีละความสําเร็จมันก็จะเกิด ตอมาเรื่องของ
รายได พรอมทัง้ความสขุ ผมบอกเลยวามเีกนิรอยเปอรเซน็ต
แนนอน”

ทานที่สนใจ ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

คุณสมพรชัย องอาจ

หมายเลขโทรศัพท (085) 191-4546, (062) 989-3562
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

พฤษภาคม

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา

ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2560/61

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีเน้ือที่
เพาะปลูก 12.26 ลานไร ผลผลิต 8.17 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 666 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีเนื้อที่
เพาะปลูก 10.46 ลานไร ผลผลิต 6.62 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 633 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.23 รอยละ 
23.34 และรอยละ 5.21 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากมีปริมาณนํ้าฝนมากกวาปที่แลว ทําใหปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําสวนใหญและแหลงน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้า
อยูในเกณฑดี ประกอบกับเกษตรกรบางสวนปลูกชดเชยขาวนาปที่เสียหายจากนํ้าทวม โดยขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจาก
ที่นาปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่แลว และบางพื้นที่ปลูกขาวไดสองรอบตามปกติ สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีนํ้าเพียงพอ
ตอการเพาะปลูก และการเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิตจะออกสู
ตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.75 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.19 ของผลผลิตขาว
นาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.848 2.426 2.326 1.271 0.537 0.425 0.196 0.101 0.036 8.166

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

  ขาวนาปรัง ป 2560

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 พื้นที่เพาะปลูก 59.00 ลานไร ผลผลิต 25.81 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 437 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 58.96 ลานไร ผลผลิต 24.07 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.06 รอยละ 7.22 และรอยละ 7.11 ตามลําดับ เน่ืองจากราคาขาวหอมมะลิ
มแีนวโนมเพ่ิมข้ึน ทาํใหเกษตรกรขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูในทีน่าทีเ่คยปลอยวางเมือ่ 1-2 ปทีผ่านมา และคาดวาจะมกีารปรบัเปลีย่นจาก
ที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน จากที่ราคาขาวเหนียวในปที่แลวมีแนวโนมลดลง แตภาพรวมของเนื้อที่
เพาะปลูกขาวเพ่ิมขึน้ไมมากนกั เพราะเกษตรกรบางสวนปรบัเปลีย่นไปปลกูออยโรงงาน สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
มีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนปที่ผานมา สงผลใหในภาพรวมผลผลิต
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวา ผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.728 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 64.81 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด
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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)

0.792 1.533 2.086 16.728 3.299 0.885 0.318 0.077 0.093 25.811

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

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2560/61 
     มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ จํานวน 13 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี 2) โครงการ
สงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ หลักเกณฑใหม) 3) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 4) โครงการ
สงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 5) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 6) โครงการขยายการสงเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 7) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 และ 8) โครงการสงเสริม
การปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561
     (2) ดานการตลาด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 2) โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือ
คาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการ
คาขาวในการเก็บสต็อก
     (3) ดานการเงิน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบโครงการประกันภัยขาวนาป 
ปการผลิต 2560

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนพฤษภาคม 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากผลผลติเปนท่ีตองการของตลาดทัง้ในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับเปนชวงทีผู่ประกอบการสงออก
ทยอยสงมอบขาวในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ใหกับประเทศจีน 

 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-มีนาคม) ไทยสงออกขาว 2.778 ลานตันขาวสาร มูลคา 44,099 ลานบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 2.693 ลานตันขาวสาร มูลคา 40,260 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.16 และ
รอยละ 9.54 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 
14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ 
(ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-มีนาคม) ไทยนําเขาขาว 4,080 ตันขาวสาร มูลคา 102 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 1,824 ตันขาวสาร มูลคา 50 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นมากกวา 1 เทาตัว 
(ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
วาจะมีผลผลิต 489.500 ลานตันขาวสาร สูงขึ้นจาก 488.229 ลานตันขาวสาร หรือสูงขึ้นรอยละ 0.32 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดคาดการณบญัชีสมดลุขาวโลกป 2561/62 ณ เดอืนพฤษภาคม 2561 
วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 489.500 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 0.32 การใชในประเทศจะมี 488.630 
ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.30 การสงออก/นําเขาจะมี 49.506 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 
1.70 และสต็อกปลายปคงเหลือ 144.684 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 5.15
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก กัมพูชา จีน กายานา ปารากวัย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และไทย 
สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล อินเดีย และอุรุกวัย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต อียู กินี อิหราน 
อิรัก เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวาจะ
นําเขาลดลง ไดแก บังคลาเทศ กานา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และสหรัฐอเมริกา 
สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย และญี่ปุน 

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยภายหลังชี้แจงเงื่อนไขการประมูลขาวสารสต็อกรัฐบาล
เปนการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 วา จะเปดประมูลขายขาวกลุม 1 (ขาวเพื่อการบริโภค) 43,700 ตัน ลอตสุดทายของกลุมนี้ เปน
ขาวขาว 5% ปริมาณ 24,000 ตัน ขาวหอมมะลิ 100% ปริมาณ 7,000 ตัน ขาวหอมจังหวัด 6,000 ตัน เปนตน ซึ่งเก็บอยูใน 
20 คลงัสนิคา 15 จงัหวดั ในความรบัผดิชอบขององคการคลงัสนิคา (อคส.) โดยจะเปดใหผูสนใจดูสภาพขาววนัที ่8-15 พฤษภาคม 2561 
กอนเปดใหยื่นซองคุณสมบัติเพื่อเสนอซื้อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกําหนดใหซื้อแบบเหมาคลัง
  สําหรับราคาขาวปจจุบัน พบวา ขาวเปลือก 5% ตันละ 8,000-8,200 บาท ขาวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,500-16,000 
บาท สวนราคาสงออกขาวขาว 5% ตันละ 452 ดอลลารสหรัฐฯ ขาวหอมมะลิ 100% ตันละ 1,100 ดอลลารสหรัฐฯ คาดวาราคาจะ
เพิ่มขึ้นอีกจากการที่ไทยชนะการประมูลนําเขาขาวของรัฐบาลฟลิปปนส 120,000 ตัน สวนขาวที่เหลือในสต็อกรัฐบาลกลุม 2 หรือ
ขาวเขาอุตสาหกรรมที่มิใชการบริโภคของคน ปริมาณ 1.48 ลานตัน และขาวกลุม 3 หรือขาวเขาอุตสาหกรรมที่มิใชการบริโภคของ
คนและสัตว ปริมาณ 540,000 ตัน จะนํามาเปดประมูลเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2557-5 เมษายน 2561 
กรมการคาตางประเทศระบายขาวสารสต็อกแลว 14.84 ลานตัน มูลคา 135,000 ลานบาท
  ผูสื่อขาวรายงานวา การระบายสต็อกขาวรัฐบาล 14.84 ลานตัน มูลคา 135,000 ลานบาท พบวา ขายไดเฉลี่ยตันละ 
9,097 บาท ขณะที่ราคารับจํานําขาวเปลือกป 2554/55 ป 2555/56 และป 2556/57 อยูที่ตันละ 15,000 บาท สําหรับขาวขาว 
เมื่อคิดเปนขาวสารจะมีตนทุนตันละประมาณ 24,000 บาท หรือขาดทุนตันละ 15,000 บาท รวมขายขาว 14.84 ลานตัน ขาดทุน
จากตนทุนรับจํานํารวม 220,000 ลานบาท
  นายอดลุย โชตนิสิากรณ อธบิดกีรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ในชวง 4 เดอืนแรกของป 2561 (มกราคม – เมษายน) 
ประเทศไทยสงออกขาวสูงสุดเปนอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 3.31 ลานตัน มูลคา 1,826 ลานเหรียญสหรัฐฯ นําอินเดียที่สงออก
ไดปริมาณ 3.21 ลานตัน เวียดนาม 1.61 ลานตัน และปากีสถาน 1.28 ลานตัน ไทยจึงไดปรับเปาหมายการสงออกขาวปนี้เพิ่มขึ้น
เปน 10 ลานตัน มูลคา 4,525 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมคาดการณที่ 9.00-9.50 ลานตัน เนื่องจากมีขาวอยูในคลังเปนจํานวน
มาก จึงมั่นใจวาชวง 8 เดือนที่เหลือ จะสามารถสงออกขาวไดเพิ่มขึ้น โดยชนิดขาวที่สงออกมากที่สุดคือ ขาวขาว รอยละ 48.74 
รองลงมาขาวนึ่ง รอยละ 27.70 และขาวหอมมะลิไทย รอยละ 16.19 โดยราคาสงออกขาวของไทยเกือบทุกชนิดในเดือนเมษายน 
2561 ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตราคาขาวหอมมะลิไทยอยูในระดับคงที่จากเดือนมีนาคม 2561 ที่ราคาตันละ 1,150 เหรียญ
สหรัฐ สวนการสงออกขาวในชวงไตรมาที่ 2/2561 ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูนําเขาขาวในหลายประเทศยังมีความตองการ
นาํเขาขาวอยางตอเนือ่ง เชน สาธารณรฐัประชาชนจนี ทีไ่ทยสงออกขาวในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ใหรัฐวสิาหกจิทีค่าขาย
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สินคาธัญพืชและนํ้ามันพืช (COFCO) จากที่เคยทําสัญญากันกอนหนานี้ที่จะสงมอบขาว 1 ลานตัน โดยขณะนี้ไทยอยูระหวางการ
สงมอบขาวงวดที ่5 ปรมิาณ 1 แสนตนั และคาดวาจะสงมอบแลวเสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2561 ขณะเดยีวกนัไดมกีารยืน่หนงัสอื
กบัผูเกีย่วของในการทาํสญัญาสงมอบขาวครัง้ทีส่องอีก 1 ลานตนั สวนกรณทีีฟ่ลปินสมหีนังสอืเชญิชวนใหไทยรวมประมลูขาวแบบ 
G to G โดยหนวยงาน National Food Authority (NFA) ปริมาณรวม 250,000 ตัน แบงเปนขาวขาว 15% ปริมาณ 50,000 ตัน 
และขาวขาว 25% ปริมาณ 200,000 ตัน กําหนดสงมอบในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 นั้นทางไทยก็สนใจเขารวมเชนกัน
  นายอดุลย กลาววา “แนวโนมการสงออกขาวนาจะยังดีอยู เพราะตลาดตางๆ มีความตองการขาวสูง และตลาดในปนี้
นาจะเปนของผูขาย จึงทําใหมีแตคนที่ตองการขาว ซึ่งนานๆ ทีจะอยูในสภาวะที่หลอเลือกได” ขณะที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบอนุมัติใหระบายขาวกลุมที่ 1 ที่เหลืออยู 4.4 หมื่นตัน ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการทําขอกําหนดผูวาจาง (TOR) โดยจะชี้แจงในวันที่ 7 พฤษภาคม สวนขาวในกลุม 2 และกลุม 3 ทาง นบข. ไดอนุมัติ
ใหระบายไดแลวประมาณ 2 ลานตัน โดยแบงเปนกลุม 2 ที่เปนกลุมอาหารสัตว ที่สามารถเอาไปใชไดในอุตสาหกรรมอาหาหารสัตว 
มีขาวคางอยู 1.5 ลานตัน และในกลุมที่ 3 เปนกลุมที่บริโภคไมไดอีก 5 แสนตัน คาดวาจะสามารถระบายไดหมดภายในเดือนหนา
  ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ และ matichon.co.th

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวเมื่อสัปดาหที่ผานมาปรับตัวสูงใกลระดับสูงสุดในรอบ 4 ป ทามกลางภาวะความตองการขาวจาก
ตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานขาวในตลาดภายในประเทศมีจํากัด โดยราคาขาวขาว 5% อยูที่ 455-460 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก 445-450 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน เมื่อสัปดาหกอน ทั้งนี้ วงการคาขาวกําลังรอการประมูลซื้อขาวแบบ G to P 
ของรัฐบาลฟลิปปนส จํานวน 250,000 ตัน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งคาดวาบริษัทเวียดนามจะประมูลไดจํานวนมาก
  กรมศลุกากร (the General Department of Vietnam Customs) รายงานวา ในเดือนเมษายนทีผ่านมา เวยีดนามสงออก
ขาวจํานวน 721,379 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่ผานมารอยละ 9 และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 35 สงผล
ใหในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ เวียดนามสงออกขาวแลวประมาณ 2.2 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 24
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  จีน-ญี่ปุน

  จีนเริ่มออกกฎเขมงวดขาวที่นําเขาจากญี่ปุน หลังเกิดหายนะภัยโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ เมื่อป 2554 แตเมื่อวันที่ 
9 พฤษภาคม 2561 ทั้ง 2 ประเทศ ทําขอตกลงอํานวยความสะดวกใหญี่ปุนสงขาวไดมากขึ้น ทําใหคาดวาจีนจะกลายเปนตลาดขาว
ญี่ปุนรายใหญ แมขณะนี้ยังคิดเปนเพียงรอยละ 3 ของการสงออกทั้งหมด โดยมีฮองกงและสิงคโปรเปนตลาดสงออกรายใหญสุด
ที่ญี่ปุนสงขาวมาขาย ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด
  กระทรวงเกษตรญี่ปุนมองวา จีนเปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายสงออกขาวและผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง ใหไดปละ 
100,000 ตัน ในป 2560 ญี่ปุนสงออกขาว 11,800 ตัน แตในจํานวนนี้สงมาจีนเพียง 298 ตันเทานั้น ทั้งๆ ที่จีนบริโภคขาวมากกวา
ญี่ปุนรวม 20 เทา 
  แม 2 มหาอํานาจเศรษฐกิจเอเชียทําขอตกลงกันแลว แตกฎระเบียบและราคาที่สูงยังเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับ
ผูสงออกญีปุ่น ซึง่ผูเชีย่วชาญสวนใหญกลาววา การสงออกขาวญีปุ่นยงัตองเผชญิความเสีย่งจากความตงึเครยีดทางการเมอืงระหวาง 
2 ประเทศ 
  สําหรับการสงออกนั้น ขาวเปลือกจะตองสีและรมควันในโรงงานที่จีนอนุมัติวาปลอดภัย ซึ่งขอตกลงใหมจะเพิ่มจํานวน
โรงสแีละโรงรมทีผ่านการอนมุตั ิจากปจจบุนัทีม่เีพียงแหงเดยีวดาํเนินการโดยสมาคมสมาพันธุสหกรณการเกษตรแหงชาต ิในจงัหวดั
คานากาวะ ทางใตของกรุงโตเกียว และตอไปจะเปดโรงสีเพิ่มอีก 2 แหง ที่เมืองอิชิคาริทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด ดําเนินการ
โดยสมาพันธสหกรณการเกษตรโฮคูเรน และที่เมืองนิชิโนมิยาทางตะวันตกของจังหวัดเฮียวโงะ บริหารงานโดยชินไม บริษัทคาสง
ขาวรายใหญสุดของประเทศ ทั้งนี้ ผูบริหารรายหนึ่งของชินไมตอบรับขอตกลงดังกลาวที่ชวยใหบริษัทตอบสนองความตองการ
ในจีนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
  นอกจากนี้ ตามขอตกลงใหมกระทรวงเกษตรญี่ปุนจะจดทะเบียนโรงรมเพื่อสงออกขาวไปจีนเพิ่มอีก 5 แหง รวมทั้ง
ในฮอกไกโดยและเฮียวโงะ สวนชินไมไมไดรับอนุญาตใหสีขาวและรมขาวในโรงงานของตนที่โกเบเพื่อสงออกจากทาเรือโกเบ
  เหตุผลหนึ่งที่ทําใหขาวญี่ปุนราคาสูงมากในจีน เน่ืองจากตนทุนการขนสงและกําไรของตัวแทนจําหนาย การลดตนทุน
จึงเปนความทาทายสําคัญสําหรับผูสงออกขาวญี่ปุน
  ประธานนนับ ุบจินิ บรษิทัผลติเหลาสาเกในเมอืงนิโนเฮ จงัหวดัอวิาเตะ กลาววา หายนะภยันิวเคลยีรฟกุุชมิะ เมือ่ป 2554 
ทําใหจีนตองเขมงวดการนําเขาขาวจากญี่ปุน รวมถึงอาหารทุกอยางจาก 10 จังหวัด เชน ฟุกุชิมะ มิยากิ และนิงาตะ สงผลกระทบ
หนักตออุตสาหกรรมขาว
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  เจาหนาที่กระทรวงเกษตรรายหนึ่งเผยวา รัฐบาลโตเกียวและปกกิ่งตั้งคณะทํางานหารือขั้นตอนผอนคลายขอจํากัด 
แตก็ยังหวังผลมากไมได
  ดานประธานสหภาพสหกรณการเกษตรกลาง ยังระมัดระวังเรื่องอนาคตการสงออกขาวไปจีน ระบุ “เราไมไดหวังจะ
คืบหนาอยางรวดเร็ว แตเราก็ยังดีใจที่ไดเดินหนา”
  ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะความตองการขาวจากผูซื้อในแอฟริกาที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขาวนึ่ง 5% อยูที่ 
412-416 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้น 3 ดอลลารสหรัฐฯ จาก 409-413 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน เมื่อสัปดาหแรกของเดือน 
(ซึ่งถือเปนระดับราคาที่ตํ่าสุดในรอบกวา 4 เดือนคร่ึง ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการที่คาเงินรูปออนคาลงต่ําสุดในรอบกวา 14 
เดือน ทําใหผูสงออกเสนอราคาขาวลดลงดวย) องคการอาหารแหงชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานวา 
การจัดหาขาวตามโครงการ จัดหาขาวของรัฐบาลในปการตลาด 2560/61 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) สําหรับฤดูการผลิตหลัก 
(Kharif marketing season) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สามารถจัดหาขาวไดแลวประมาณ 32.43 ลานตัน โดยจัดหาจากแควน 
Punjab และ Haryana มากที่สุดประมาณ 11.83 และ 3.97 ลานตัน ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2560/61 รัฐบาลตั้งเปาจัดหาขาว
ไวที่ 37.5 ลานตัน โดยไดกําหนดราคารับซื้อข้ันตํ่า (the minimum support price; MSP) สําหรับขาวเปลือกเกรดธรรมดา 
(common grade rice) ไวที่1,550 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และขาวเปลือกเกรด A 
(Grade ‘A’ paddy) กําหนดไวที่ 1,590 รูปตอ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 242 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559/60 รัฐบาลจัดหาขาว
ไดประมาณ 38.7 ลานตัน ซึ่งสูงกวาที่รัฐบาลตั้งเปาไวที่ 33 ลานตัน 
  ที่มา : thairiceexporters.or.th

3. ราคาขาวไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,481 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,236 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 1.61 และสูงขึ้นจากตันละ 9,137 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 69.43 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,920 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,838 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 1.05 และสูงขึ้นจากตันละ 7,664 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 3.34

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 33,367 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 32,915 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 1.37 และสูงขึ้นจากตันละ 19,836 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 68.21
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 12,875 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 12,621 บาท ของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 2.01 และสูงขึ้นจากตันละ 12,717 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 1.24

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,176 ดอลลารสหรัฐฯ (37,252 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
1,149 ดอลลารสหรัฐฯ (35,748 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 2.35 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 4.21) และสูงขึ้น
จากตันละ 683 ดอลลารสหรัฐฯ (23,329 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 72.15 (สูงขึ้นในรูป
เงินบาทรอยละ 59.68)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 450 ดอลลารสหรัฐฯ (14,255 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 454 ดอลลารสหรัฐฯ 
(14,113 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 0.88 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 1.01) แตสูงขึ้นจากตันละ 421 ดอลลาร
สหรัฐฯ (14,374 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 6.89 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.83)) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.6769 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนพฤษภาคม 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 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 0.51 144.500 -1.02

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 3.850 -3.07

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.330 0.60

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 3.780 3.780 4.46 3.780 0.00

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.500 1.76 7.400 -1.33

ฟลิปปนส 11.858 11.915 11.000 11.686 12.300 0.54 12.350 0.41

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.580 0.02 28.675 0.33

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.452 14.01

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.000 3.09

อื่น ๆ 41.950 41.672 41.953 42.80 42.86 0.70 42.64 -0.51

รวม 478.987 479.766 473.252 486.669 488.229 0.53 489.500 0.26

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 127.989 132.764 136.776 5.67 143.814 3.02

ผลผลิต 478.987 479.766 473.252 486.669 488.229 0.47 489.500 0.32

นําเขา 44.182 42.714 40.180 48.092 48.910 3.04 49.506 1.70

ใชในประเทศ 475.880 473.862 468.477 482.657 481.191 0.58 488.630 -0.30

สงออก 44.182 42.714 40.180 48.092 48.910 3.04 49.506 1.70

สต็อกปลายป 122.085 127.989 132.764 136.776 143.814 4.61 144.684 5.15

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 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 0.400 -1.86 0.400 0.00

ออสเตรเลีย 0.404 0.323 0.165 0.187 0.325 -9.35 0.325 0.00

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 0.750 -6.43 0.700 -6.67

พมา 1.688 1.735 1.300 3.350 3.500 23.57 3.500 0.00

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 1.600 53.83 1.800 12.50

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.300 5.07 0.300 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.440 0.460 -0.38 0.470 2.17

อินเดีย 11.588 11.046 10.040 12.560 13.200 3.97 13.000 -1.52

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.000 0.62 4.000 0.00

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.550 10.94 0.650 18.18

รัสเซีย 0.187 0.163 0.198 0.175 0.160 -2.38 0.170 6.25

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 6.800 1.28 6.800 0.00

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.373 3.384 3.150 1.35 3.300 4.76

ไทย 10.969 9.779 9.867 11.615 10.500 0.85 11.000 4.76

อื่น ๆ 1.568 1.238 1.209 1.022 1.105 -8.53 0.991 -10.32

รวม 44.182 42.714 40.180 48.092 48.910 3.27 49.506 1.22

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 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 1.800 21.72 1.100 -38.89

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.768 0.650 10.04 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 1.800 -5.64 1.200 -33.33

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.300 -0.05 1.400 7.69

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.100 0.95 1.150 4.55

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.860 7.15 0.880 2.33

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 0.768 0.787 0.825 2.19 0.825 0.00

อื่น ๆ 15.748 14.814 14.417 16.86 16.62 2.39 17.34 4.34

รวม 44.182 42.714 40.180 48.092 48.910 3.27 49.506 1.22

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 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 8.100 0.60 8.150 0.62

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 9.900 -1.56 9.900 0.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 140.334 140.799 141.448 142.700 0.50 145.000 1.61

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.400 2.66 4.200 -4.55

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 4.706 4.870 3.12 4.500 -7.60

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 13.200 0.46 13.400 1.52

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.000 0.00 22.200 0.91

สหรัฐฯ 3.978 4.284 3.580 4.171 3.811 -1.12 3.874 1.65

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.170 2.91 10.000 -10.47

อื่น ๆ 65.772 63.608 64.415 71.496 67.330 1.65 72.176 7.20

รวม 475.880 473.862 468.477 482.657 481.191 0.41 488.630 1.55

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 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 0.849 1.895 7.45 1.995 5.28

จีน 60.500 69.000 78.500 86.500 93.989 11.71 97.289 3.51

อินเดีย 22.800 17.800 18.400 20.550 20.000 -1.18 18.000 -10.00

อินโดนีเซีย 5.501 4.111 3.509 2.915 3.713 -10.68 4.011 8.03

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.491 2.262 -6.70 2.097 -7.29

ฟลิปปนส 1.695 2.410 2.110 1.996 2.496 6.03 2.546 2.00

ไทย 11.999 11.270 8.403 4.238 3.188 -30.43 3.438 7.84

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 1.088 0.60 1.285 18.11

อื่น ๆ 15.558 19.025 17.815 16.624 17.078 0.52 16.018 -6.21

รวม 122.085 127.989 132.764 136.776 143.814 4.02 144.684 0.60

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.173 ลานตัน 
มูลคา 2,665 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.296 ลานตัน มูลคา 
4,299 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 41.55 และ
รอยละ 38.01 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.086 
ลานตัน มูลคา 1,946 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.099 
ลานตนั มลูคา 2,160 ลานบาท ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 
13.13 และรอยละ 9.91 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนพฤษภาคม 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได ณ ระดบั
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.55 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
2.51 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.59 และสงูขึน้จากกโิลกรมั
ละ 1.18 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 116.10
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.71 บาท ราคาสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 3.82 
บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 7.33 และสงูขึน้จากราคากโิลกรมั
ละ 4.29 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 49.48

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.21 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.24 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.41 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.56 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 58.11
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.58 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.05 บาท 

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ
นายปวเรศ เมืองสมบัติ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
7.87 ลานไร ผลผลิต 27.24 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 3.46 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.71 ลานไร ผลผลิต 
30.50 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.50 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 9.64, 10.69 และ 1.14 
ตามลําดับ โดยเดือนพฤษภาคม 2561 คาดวาจะมีผลผลิตออก
สูตลาด 1.35 ลานตัน (รอยละ 4.96 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) ปริมาณ 22.65 ลานตัน 
(รอยละ 83.16 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

เมษายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.490 ลานตัน มูลคา 3,504 
ลานบาท ลดลงจากปรมิาณ 0.503 ลานตนั คดิเปนรอยละ 2.58 
แตสูงขึ้นจากมูลคา 3,455 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 1.42 ตามลําดับ
 มนัอดัเมด็ มปีรมิาณสงออก 4,849.48 ตนั มลูคา 33.42 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 397.95 ตัน มูลคา 3.18 ลานบาท
ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 1,118.62 และรอยละ 950.94 
ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลก ป 2561/62 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วามี 
1,056.07 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1,036.66 ลานตนั ในป 2560/61 
รอยละ 1.87 โดย จีน บราซิล อารเจนตินา ยูเครน รัสเซีย 
แคนาดา แอฟรกิาใต อินโดนเีซยี ฟลปิปนส และเอธโิอเปย ผลติ
ไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,091.77 ลานตัน 
เพิม่ข้ึนจาก 1,069.34 ลานตนั ในป 2560/61 รอยละ 2.10 โดย
จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อียิปต เวียดนาม แอฟริกาใต 
อินโดนีเซีย อารเจนตินา รัสเซีย และอิหราน มีความตองการ
ใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลก มี 157.58 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 150.29 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.85 โดยบราซิล 
อารเจนตินา ยูเครน รัสเซีย แอฟริกาใต แคนาดา เม็กซิโก และ
เซอรเบีย สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก 
เวยีดนาม อยีปิต อหิราน โคลมัเบยี แอลจเีรยี จนี ซาอดุอิาระเบยี 
มาเลเซีย เปรู โมรอกโค และตุรกี มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตาราง
แนบทาย)
 เดือนพฤษภาคม 2561 (1-15 พฤษภาคม 2561) 
ปริมาณการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 647 ตัน (สมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนพฤษภาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.43 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
8.48 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 0.59 แต
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.00 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 

รอยละ 40.50 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.69 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.95 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 3.74 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 4.51 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 48.34
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.30 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 10.50 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 
1.91 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 7.94 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 
2560 รอยละ 29.72 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.46 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.76 บาท 
ของเดอืนเมษายน 2561 รอยละ 3.07 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 
6.77 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 39.73
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 337.71 ดอลลาร
สหรัฐ (10,719 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 351.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,964 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 
3.79 และลดลงในรูปของเงินบาท ตันละ 245.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 241.00 
ดอลลารสหรัฐ (8,242 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 40.13 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 2,477.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 158.17 
ดอลลารสหรัฐ (5,088 บาท/ตัน) เพ่ิมขึ้นจากตันละ 151.18 
ดอลลารสหรัฐ (4,790 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2561 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.30 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
10.93 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 51.69

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 246 ดอลลาร
สหรัฐฯ ลดลงจากราคาตันละ 252 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 2.38 แตสูงขึ้นจากตันละ 156 ดอลลารสหรัฐฯ 

ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 57.69
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 552 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 548 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.73 และสงูขึน้จากตนัละ 328 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 68.29

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 194.85 227.53 -14.36

ผลผลิต 1,056.07 1,036.66 1.87

นําเขา 157.58 150.29 4.85

สงออก 157.58 150.29 4.85

ใชในประเทศ 1,091.77 1,069.34 2.10

สต็อกปลายป 159.15 194.85 -18.32

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มี 58.46 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 57.43 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.79 โดย
ประเทศผูผลติสาํคญั เชน ไนจเีรยี เมก็ซโิก เอธโิอเปย ซดูาน จนี 
อารเจนตินา ออสเตรเลีย และบราซิล ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2561/62 มี 58.94 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.34 
ลานตันของป 2560/61 รอยละ 1.03 โดยเม็กซิโก ไนจีเรีย 
สหรัฐอเมริกา บูรกินาฟาโซ ญี่ปุน และซูดานใต มีความตองการ
ใชเพิม่ข้ึน ดานการคาโลกคาดวามี 6.33 ลานตนั ลดลงจาก 7.59 
ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 16.60 โดยสหรัฐอเมริกา และ

รอยละ 4.62 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 298.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 เฉลี่ยตันละ 146.46 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.61 5.52 -16.49

ผลผลิต 58.46 57.43 1.79

นําเขา 6.33 7.59 -16.60

สงออก 6.33 7.59 -16.60

ใชในประเทศ 58.94 58.34 1.03

สต็อกปลายป 4.13 4.61 -10.41

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

อารเจนตินา สงออกลดลง ประกอบกับ จีน แอฟริกาใต และ
สหรัฐอเมริกา นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนพฤษภาคม 
2561 ไมมีรายงาน

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2560/61 คาดการณ ณ เดือนธันวาคม 
2560 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2560-มถินุายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 857,963 ไร ผลผลิต 111,497 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 130 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และผลผลิตตอไร 126 
กิโลกรัม พบวาเนื้อท่ีปลูกลดลงรอยละ 1.25 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และรอยละ 3.17 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนพฤษภาคม 2561 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่ ว เ ขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีไม มี
รายงานราคา 

 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 24.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดอืนเมษายน 2561 
รอยละ 7.69 
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 22.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 8.33 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 12.00
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
16.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 19.00 บาท ของเดือน
เมษายน 2561 รอยละ 15.79 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
12.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท ของเดือน
เมษายน 2561 รอยละ 20.00 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
20.00 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 40.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดอืนเมษายน 2561 

ดอลลารสหรัฐ (5,070 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.00 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 18.00 บาท
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ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญคละ
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เดือน

16.24
18.08

21.37 20.87

0.00

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถ่ัวเหลืองป 2561/62 มีประมาณ 
132,245 ไร ลดลงจาก 135,386 ไร ของปที่ผานมารอยละ 
2.32 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 37,991 ตัน ลดลงจาก 
38,079 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.23 และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
สูงขึ้นเปน 287 กิโลกรัม จาก 281 กิโลกรัม ของปที่ผานมา
รอยละ 2.14 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัประมาณการผลผลติถัว่เหลอืงโลก
ป 2561/62 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 มีประมาณ 
354.54 ลานตัน สูงขึ้นจาก 336.70 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 5.30
 คาดวาผลผลิตถั่วเหลืองทั่วโลกในป 2561/62 ปริมาณ 
354.5 ลานตนั เพ่ิมขึน้ 17.8 ลานตนั จากประมาณการผลิตของ
ป 2560/61 ซึง่เปนผลจาการฟนตวัจากภยัแลงของอารเจนตนิา 
โดยคาดวาพื้นที่ปลูกของโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3 
โดยเฉพาะในอเมริกาใตและอินเดียซึ่งมากกวาการลดลงพื้นที่
เล็กนอยในสหรัฐอเมริกา ทําใหผลผลิตของสหรัฐอเมริกาลดลง
ตามพื้นที่ปลูกลดลงดวย พื้นที่เพาะปลูกในอเมริกาใตคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เปน 61.3 ลานเฮกตาร ปริมาณผลผลิต 188.5 

รอยละ 3.85 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของ
เดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 8.70
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 24.95 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.94 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอย 7.39
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 22.94 ลด
ลงจากราคากิโลกรัมละ 24.93 บาท ของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 7.98 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.93 บาท ของ
เดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 11.53

 ถ่ัวเขียวผวิดาํคละ ช้ัน 1 เดอืนนีร้าคากิโลกรมัละ 16.90 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 19.90 บาท ของเดอืนเมษายน 2561 
รอยละ 15.08 
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 12.88 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.89 บาท ของเดอืนเมษายน 2561 
18.94 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.90 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2560 รอยละ 38.37 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 25.76 ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 26.74 บาท ของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 3.66 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.55 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 9.38
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

บราซิล 117.00 117.00

สหรัฐอเมริกา 116.48 119.52

อารเจนตินา 56.00 39.00

จีน 14.10 14.20

อินเดีย 10.80 9.00

ปารากวัย 9.80 10.00

แคนาดา 7.80 8.00

อื่น ๆ 22.56 19.98

รวม 354.54 336.70

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : May 2018

ในประเทศ 

การผลิต

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

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนพฤษภาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.54 บาท 

สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.53 บาท ของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 18.20 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.79 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2560 รอยละ 5.68
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.88 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.66 บาท ของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 9.45 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.89 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2560 รอยละ 8.89

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนเมษายน 2561 และ
เดือนพฤษภาคม 2560

ที่ผานมารอยละ 1.02 และสูงขึ้นจากตันละ 308.12 ดอลลาร
สหรัฐฯ (10.66 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 25.08

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 44.86 44.60 -0.58

นําเขา 3.12 3.30 5.77

สงออก 3.74 3.67 -1.87

สกัดนํ้ามัน 18.34 18.75 2.24

สต็อกปลายป 3.55 2.88 -18.87

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

ลานตัน สําหรับผลผลิตถ่ัวเหลืองในจีนไมมีการเปลี่ยนแปลง
อยูที่ 14.1 ลานตัน และผลผลิตของอินเดียอินเดีย 10.8 ลานตัน 
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถ่ัวเหลอืงชนดิคละในเดอืนน้ี
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.66 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.44 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 7.42 และสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 16.96 
บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.13 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํา้มนัเฉล่ียกโิลกรมัละ 18.50 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา 
และทรงงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บชุเชลละ 1,008.18 เซนต ( 11.89 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชล
ละ 1,045.90 เซนต (12.06 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
3.61 แตสูงขึ้นจากบุชเชลละ 948.57 เซนต (12.06 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 6.28
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 385.41 ดอลลารสหรัฐฯ (12.37 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากตันละ 381.50 ดอลลารสหรัฐฯ (11.97 บาท/กก.) ในเดือน
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ

ปาลมนํ้ามันเดือนพฤษภาคมจะมีประมาณ 1.506 ลานตัน 

คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.256 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลม

ทะลาย 1.357 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.231 ลานตัน 

ของเดือนเมษายน 2561 คิดเปนรอยละ 10.98 และรอยละ 

10.82 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น 

 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย

สงมอบในเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวสูงขึ้นอยูที่ 2,477 ริงกิต

ตอตัน (626.64 ดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 ซึ่งราคา

นํ้ามันปาลมดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด ในรอบ 6 สัปดาห ตั้งแต 

14 พฤษภาคม 2561 อยูที่ระดับ 2,485 ริงกิตตอตัน เนื่องจาก

ราคานํ้ามันพืชถ่ัวเหลืองที่แข งขันในตลาดนํ้ามันพืชโลก

ปรบัตวัสงูขึน้ และราคาซือ้ขายลวงหนานํา้มันพชืถัว่เหลืองตลาด

ชิคาโกสงมอบในเดือนกรกฎาคม 2561 ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 

1.4 รวมทัง้คาดการณวาผลผลติปาลมนํา้มนัในเดอืนพฤษภาคม

จะมีปริมาณลดลง สงผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบมีแนวโนม

ปรบัตวัสูงข้ึน นอกจากนีร้าคานํา้มนัปาลมดิบยงัไดรบัผลกระทบ

จากราคานํ้ามันดิบที่ใชผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้จากการรายงาน

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.29 18.10 4.68

อินเดีย 6.70 6.00 -10.45

อื่น ๆ 20.87 20.50 -1.77

รวม 44.86 44.60 -0.58

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

  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนเมษายน 2561 และเดือน
พฤษภาคม 2560

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2560/61 ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีผลผลิต 
44.60 ลานตนั ลดลงจาก 44.86 ลานตนั ของป 2559/60 รอยละ 
0.58 หรอืคดิเปนรอยละ 8.50 ของผลผลติพชืนํา้มนัของโลก โดย
ถ่ัวเหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2560/61 มปีริมาณ 
354.54 ลานตัน 75.43 ลานตัน และ 49.85 ลานตัน ตามลําดับ 

ของคณะกรรมการน้ํามนัปาลมมาเลเซยี (MPOB) วาการสงออก

น้ํามันปาลมดิบของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ในเดือนเมษายน 2561 ปริมาณลดลงอยูที่ 1.56 ลานตัน 

แตการสงออกน้ํามันปาลมดิบยังคงอยูในระดับสูงสุดเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันตั้งแต ป 2558

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.94 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.74 บาท 

ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 7.30 แตลดลงจากกโิลกรมัละ 4.32 บาท 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 31.94 

  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย

กิโลกรัมละ 19.27 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.94 บาท 

ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.74 แตลดลงจากกโิลกรมัละ 26.77 บาท 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 28.02  

  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 

เฉลี่ยตันละ 649.25 ดอลลารสหรัฐฯ (20.84 บาท/กก.) 

ลดลงจากตันละ 665.75 ดอลลารสหรัฐฯ (20.89 บาท/กก.) 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.48 และลดลงจากตันละ 733.75 

ดอลลารสหรัฐฯ (25.38 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป

ที่ผานมารอยละ 11.52 

  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี

เฉลีย่ ตนัละ 2,387.85 ริงกิต (19.59 บาท/กก.) ลดลงจากตนัละ 

2,431.48 ริงกิต (19.89 บาท/กก.) ในเดือนท่ีผานมารอยละ 

1.79 และลดลงจากตันละ 2,820.32 ริงกิต (22.83 บาท/กก.) 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.33 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลกป 
2560/61 ณ เดอืนพฤษภาคม 2561 วามปีรมิาณ 26.39 ลานตนั 
เพิ่มขึ้นจาก 23.22 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 13.65

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2560/61 วามี 27.31 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.99 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 9.28 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.95 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.18 ลานตันของป 2559/60 
รอยละ 9.41 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.95 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.14 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 9.95

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
 ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํา้ตาลทรายไดรายงานการเกบ็เกีย่วออยและการผลตินํา้ตาลทราย
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลวจํานวน 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2559/60 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 20.68 18.92 -8.51

ผลผลิต 23.22 26.39 13.65

นําเขา 8.18 8.95 9.41

สงออก 8.14 8.95 9.95

ใชในประเทศ 24.99 27.31 9.28

สต็อกปลายป 18.92 18.23 -3.65

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561

134.59 ลานตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 14.65 ลานตัน แยกเปน
น้ําตาลทรายดบิ 10.68 ลานตนั และน้ําตาลทรายขาว 3.97 ลาน
ตนั คาความหวานของออยเฉลีย่ 12.48 ซ.ีซ.ีเอส. ผลผลตินํา้ตาล
ทรายเฉลี่ยตอตันออย 108.86 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานผลผลิตออยของบราซิล
 บราซลิ รายงานวาปรมิาณออยเขาหบีทางภาคกลาง-ใต
ของบราซิลในป 2561 อาจจะเหลือ 563 ลานตัน ลดลงจาก 
580 ลานตนั ทีค่าดการณครัง้กอน รอยละ 2.93 เนือ่งจากความ
แหงแลงทีย่าวนาน และคาดวาจะผลติน้ําตาลได 28.50 ลานตนั 
ลดลงจาก 30.50 ลานตัน รอยละ 6.56

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพ่ือสงมอบเดือนกรกฎาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนพฤษภาคม เฉลี่ยปอนดละ 85.60 
เซนต  (กิโลกรัมละ 60.53 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 
83.04 เซนต (กิโลกรัมละ 57.65 บาท) ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 3.08 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 
2.88 บาท และสูงขึ้นจากปอนดละ 77.64 เซนต (กิโลกรัมละ 
59.25 บาท) ของเดือนพฤษภาคม 2560 รอยละ 10.25 และ
สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.28 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 พ.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
20 เม.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ก.ค. 61 12.24 11.67 12.10 11.87 +0.23

ต.ค. 61 12.51 11.99 12.39 12.13 +0.26

มี.ค. 62 13.22 12.85 13.11 13.29 -0.18

พ.ค. 62 13.25 12.94 13.15 13.43 -0.28

ก.ค. 62 13.26 12.98 13.17 13.51 -0.34

ต.ค. 62 13.38 13.13 13.30 13.69 -0.39

มี.ค. 63 13.88 13.70 13.81 14.33 -0.52

พ.ค. 63 13.84 13.71 13.78 14.38 -0.60

ก.ค. 63 13.85 13.83 13.79 14.44 -0.65

ต.ค. 63 14.01 14.00 13.95 14.63 -0.68

มี.ค. 64 14.33 14.32 14.26 14.98 -0.72

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 พ.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
20 เม.ย. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค. 61 340.90 330.80 340.00 342.40 -2.40

ต.ค. 61 336.50 326.30 335.70 335.20 +0.50

ธ.ค. 61 340.20 332.40 340.00 339.60 +0.40

มี.ค. 62 343.10 336.60 343.00 345.00 -2.00

พ.ค. 62 344.40 339.20 344.40 348.80 -4.40

ส.ค. 62 346.50 343.00 346.40 352.60 -6.20

ต.ค. 62 349.90 349.50 349.90 357.70 -7.80

ธ.ค. 62 354.80 354.50 354.80 364.40 -9.60

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ดานการสงเสริมการใชยางภายในประเทศ การยาง

แหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดกิจกรรมปูพื้นสนามเด็กเลนดวย

ยางพาราใหแก 2 โรงเรียนใน จ.พะเยา เนนการแสดงความ

รบัผดิชอบตอสงัคมดวยประโยชนจากนวตักรรมยาง โดยมคีณะ

อนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผูบริหารและพนักงานรวมใน

พิธีสงมอบสนามเด็กเลนใหแกโรงเรียนบานแวนโคง อ.เชียงคํา 

และโรงเรียนบานทุงกลวย อ.ภูซาง หวัง นําใชนวัตกรรมยาง

ของ กยท. ใหเกิดประโยชนในชุมชน พรอมปลูกฝงประโยชน

ของผลติภณัฑและนวตักรรมยางพาราใหกบัเยาวชน โดยการนํา
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ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนพฤษภาคม 2561 

มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได 

 1) ยางแผนดบิคณุภาพที ่1 ราคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 46.33 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 43.72 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

2.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 

 2) ยางแผนดบิคณุภาพที ่2 ราคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 45.83 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 43.22 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

2.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.04

 3) ยางแผนดบิคณุภาพที ่3 ราคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 45.33 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 42.72 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

2.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.11

 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.27 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 19.36 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

1.91 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.88

 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.47 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 16.44 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ12.38

 6) น้ํายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.13 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 40.98 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

3.15 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.70

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนมิถุนายน 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 56.99 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 55.22 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

1.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.19

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 55.84 บาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 54.07 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

1.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.26

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.35 บาท 

เพ่ิมขึน้จาก 44.60 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรมัละ 1.75 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.93

ยางพารามาแปรรูปเปนบล็อกยางแลวปูพื้นสนามเด็กเลนแทน

การปูพื้นซีเมนตหรือการทําเปนพื้นสนามหญาแบบทั่วไป เพื่อ

สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี และ

ลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงเปนการใชยางพารา

เพื่อสรางประโยชนแกชุมชนควบคูกับการสงเสริมการใชยาง

ในประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งบล็อกยางพาราที่นํามาปูพื้นสนาม

เด็กเลนเปนงานวิจัยของฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

กยท. ผานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบล็อกยางปูพ้ืน 

เลขที่ มอก.2378-2551 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากยางธรรมชาติ 

ใชเนือ้ยางแหง 10 กโิลกรมั ตอพืน้ที ่1 ตารางเมตร โดยแผนยาง

ตัวหนอนปูสนาม 1 แผน มีขนาด กวาง 24 ซม. ยาว 12 ซม. 

หนา 1.2 ซม. สามารถปูพื้นไดทั้งในรมและกลางแจง มีความ

ยืดหยุนและสามารถรับแรงกระแทกไดเปนอยางดี จึงสามารถ

ชวยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช

เครื่องเลนและผูทํากิจกรรมบนลานสนามเด็กเลน โดย กยท. 

นําแผนยางตัวหนอนปูพื้นสนามเด็กเลนของโรงเรียนบาน

แวนโคง บนพื้นที่ 80 ตารางเมตร และโรงเรียนบานทุงกลวย 

บนพื้นที่ 75 ตารางเมตร

ตางประเทศ

 ดานการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศจัดสัมมนาเพิ่มความรู ใหผู ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร-ชิ้นสวนยานยนตในการสงออกสินคาไป

เมก็ซโิก ซึง่เห็นวาเมก็ซโิกเปนตลาดศกัยภาพทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเปนลําดับที่ 2 ของภูมิภาคละตินอเมริกา และมีขอตกลง

ทางการคากับ 50 กวาประเทศทั่วโลก โดยเม็กซิโกเปนคูคาที่

สําคญัลําดบัท่ี 2 ของไทยในลาตนิอเมรกิา ในขณะทีไ่ทยเปนคูคา

ที่สําคัญลําดับ 2 ของเม็กซิโกในอาเซียน และยังมีโอกาสในการ

ขยายความรวมมือในดานอื่นๆ โดยมีกําหนดจัดคณะผูแทน

การคาสินคาอาหารและอุตสาหกรรมหนัก (เนนกลุมสินคา

ชิ้นสวนยานยนต) จํานวน 20 บริษัท เดินทางไปเจรจาการคา 

และสาํรวจตลาดทีเ่อกวาดอร คอสตารกิาและปานามา ระหวาง

วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้หอการคาเม็กซิกัน-

ไทย มีกําหนดจัดคณะผู แทนการคา การลงทุนของไทย 

จํานวน 10 บริษัท เดินทางไปเจรจาการคา และสํารวจตลาด

ในประเทศเม็กซิโก ในเดือนสิงหาคม 2561
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 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.11 บาท เพิ่มขึ้น

จาก 36.79 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 2.32 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.30 

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนมิถุนายน 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เสนอซื้อขายลวงหนาเฉล่ียกิโลกรัมละ 

167.82 เซนตสหรัฐฯ (53.23 บาท) ลดลงจาก 171.39 เซนต

สหรฐัฯ (53.19 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 3.57 เซนต

สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 2.08

 ตลาดโตเกยีว เสนอซือ้ขายลวงหนาเฉล่ียกโิลกรมัละ 183.00 เยน 

(52.48 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 177.14 เยน (50.77 บาท) ของเดือน

ที่ผานมากิโลกรัมละ 5.86 เยน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.31

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.36 บาท เพิ่มขึ้น

จาก 37.04 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 2.32 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.26

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 56.74 บาท 

เพิม่ขึน้จาก 54.97 บาท ของเดอืนท่ีผานมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.21

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 55.59 บาท 

เพิม่ขึน้จาก 53.82 บาท ของเดอืนท่ีผานมา กโิลกรมัละ 1.77 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.28

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.10 บาท 

เพิ่มขึ้นจาก 44.35 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 

1.75 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.95

กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่
ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให
ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 
เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก
จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 
ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ
ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง
 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม
ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน
ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ
ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง
เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกใหมในป 2557 เริ่มใหผลในปนี้ สําหรับผลผลิตตอไรคาด
วาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย มีปริมาณนํ้าฝน
เพยีงพอ ทาํใหตนกาแฟสมบรูณออกดอกตดิผลมากกวาปทีผ่านมา 
ประกอบกับตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย
 ภาคกลาง เน้ือที่ใหผลเพิ่มขึ้น เน่ืองจากกาแฟที่ปลูก
ในป 2557 ของ จงัหวดักาญจนบุร ีและประจวบครีขีนัธุ เร่ิมใหผล
ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย
ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยู ในชวงอายุท่ีให
ผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 
เดือนกุมภาพันธ 2561
 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ
ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง
โคนตนกาแฟทีไ่มสมบรูณและอายุมากออก  สาํหรับผลผลิตตอไร
คาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 
ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 
ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวา
ปทีผ่านมา ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืน
กุมภาพันธ 2561
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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

 การตลาดและราคา
 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 
จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด
กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ
ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลติภณัฑ
เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ
ใชเมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ 
มีปริมาณสูงขึ้น จาก 90,000 ตัน ในป 2560 เปน 95,000 ตัน 
ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 เนื่องจากความตองการ
ของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อการสงออก

2. การคา

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 4 เดือน
แรกของป 2561 (มกราคม – เมษายน) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั
ของปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ มีปรมิาณ 167.77 ตนั 
มูลคา 26.67 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 72.04  และรอยละ 
51.19 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 
53.49 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 32.93 และมูลคา 
10.09  ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 17.63 สําหรับ
กาแฟสําเร็จรูปสงออกปริมาณ 1,372.30 ตัน มูลคา 208.55 
ลานบาท หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 4.83 และรอยละ 11.69 ตามลาํดบั 
และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 8,843.32 ตัน 
เพิม่ข้ึนจากปทีผ่านมารอยละ 8.19 และมลูคา 928.90 ลานบาท 
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 15.88 
 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 4 เดือน
แรกของป 2561 (มกราคม – เมษายน)  เมือ่เทยีบกับชวงเดียวกัน
ของปทีผ่านมา การนาํเขาเมลด็กาแฟดบิ มปีรมิาณ 3,460.89 ตนั 
มูลคา 213.47 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.90 และ
รอยละ 4.00  ตามลาํดบั สวนการนาํเขาเมลด็กาแฟคัว่ มปีรมิาณ 
488.24 ตัน มูลคา 148.85 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 50.01  
และรอยละ 25.41  ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ
นาํเขา 2,092.85 ตนั มลูคา 600.35 ลานบาท โดยเพิม่ขึน้รอยละ 
2.41 และลดลงรอยละ 4.02 ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูป
ผสม มปีรมิาณการนาํเขา 1,932.35 ตนั มลูคา 254.95 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.12 และลดลงรอยละ 10.29 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 2560/61 มปีริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 9.632 
ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพอากาศ
ไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 
มีผลผลิต ปริมาณ 3.072 ลานตัน ลดลง 0.294 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 8.73 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน
ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟ
ป 2560/61 ปริมาณ 1.794 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช
กาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.543 
ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.739

9.161

9.411

9.509

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.92

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (ธนัวาคม 2560) www.usda.gov
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 การสงออกกาแฟของโลก

      กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก
กาแฟโลกป 2560/61 ม ี7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 ลานตนั 

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.826 -3.25
เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.689 2.40
โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.824 0.816 5.32
อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.489 0.499 -4.99
ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.431 0.426 17.22
อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.365 0.333 4.31
ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.240 0.240 3.80
เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.216 1.22
เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.198 0.199 -0.44
กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.199 0.187 0.34
อื่นๆ 1.315 1.321 1.330 1.300 1.303 -0.34

รวม 7.733 7.418 8.006 7.925 7.733 0.66

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

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

ละ)
บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

ยูกันดา

เม็กซิโก

เปรู

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.231

0.237

0.255

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.213

0.191

0.174

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.219

0.138

0.210

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.444

0.391

0.312

0.252

0.198

0.254

1.301

3.072

1.794

0.882

0.654

0.450

0.393

0.336

0.261

0.228

0.228

1.296

-1.87

-0.21

4.99

-1.62

15.47

0.69

1.53

4.21

-0.40

1.54

0.45

รวม 9.603 9.220 9.189 9.632 9.593 0.42

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

ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมากที่สุดไดแก 
บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 ลานตัน 
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 3,964 ไร 
ผลผลิต 2,612 ตัน1 เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยรวมในปน้ี 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาล
ใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปริมาณการนําเขาพริกไทยจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
กมัพชูา และเวยีดนามเพิม่สงูขึน้ ทาํใหราคาพรกิไทยในประเทศ
ปรับตัวลดลง โดยพริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
130-140 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260-270 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค.–ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตัน มูลคา 56.81 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปริมาณ 119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน 
ปริมาณ 229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
90 ตัน มูลคา 16.93 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ดปริมาณ 
21 ตนั มลูคา 4.92 ลานบาท และพรกิไทยปน ปรมิาณ 62 มลูคา 
12.01 ลานบาท

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนพฤษภาคม 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
 สําหรับเดือนพฤษภาคม 2561 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 130 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา สวนพรกิไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 250 บาท 
ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 25.002 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

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

ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 8.01 
เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 
มกีารสงออก ปรมิาณ 1.689 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1.653 ลานตนั 
ของป 2559/60 รอยละ 2.18  เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย 
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 140.26 เซนต/ปอนด  (98.95 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น
จาก 139.29  เซนต/ปอนด (96.69 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน
กอนรอยละ 0.70
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 88.74 เซนต/ปอนด (62.60 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น
จาก 88.31 เซนต/ปอนด (61.30 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน
รอยละ 0.49 

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห
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สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 56 ตัน มูลคา 3.66 ลานบาท ลดลง

จากปริมาณ 112 ตัน มูลคา 5.29 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 

2561 หรือลดลงรอยละ 50.26 และรอยละ 30.69 ตามลําดับ 

และลดลงจากปริมาณ 128 ตัน มูลคา 14.67 ลานบาท ในเดือน

มีนาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 56.24 และรอยละ 75.02

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,827 ตัน มูลคา 195.18 ลานบาท 

เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 2,596 ตนั มลูคา 181.08 ลานบาท ในเดอืน

กุมภาพันธ 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.89 และรอยละ 7.79 

และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,592 ตัน ในเดือนมีนาคม 2560 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 9.04 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 221.56 ลานบาท 

ในเดือนมีนาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 11.79

สับปะรดแหง 

 ส งออกปริมาณ 51 ตัน มูลคา 5.96 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 34 ตัน มูลคา 3.98 ลานบาท ในเดือน

กุมภาพันธ 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.77 และรอยละ 49.74 

และปริมาณลดลงจาก 61 ตนั ในเดอืนมนีาคม 2560 หรอืลดลง

รอยละ 16.64 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 4.65 ลานบาท ในเดือน

มีนาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.35

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 2,568 ตัน มูลคา 44.50 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 567 ตัน มูลคา 11.88 ลานบาท ในเดือน

กุมภาพันธ 2560 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา และ 2 เทา

ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 380 ตัน มูลคา 11.93 

ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา 

และ 2 เทา ตามลําดับ 

 ความเคลื่อนไหวของราคาสับปะรดประจํา

เดือนพฤษภาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย

กิโลกรัมละ 2.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.93 บาท ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 14.67 และลดลงจากกิโลกรัมละ 4.62 

บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 45.88

 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

7.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.76 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 2.06 และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.03 บาท ในชวง

เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 31.09

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ชวงเดือนนี้เปนชวงที่ผลผลิตสับปะรดฤดูกาลออก

สู ตลาด (สับปะรดป) รวมกับสับปะรดที่เกษตรกรกระตุน 

(บังคับดอก) บางสวน จากสภาพอากาศที่หนาวตอเนื่องชวง

ตนป ผลสับปะรดมีขนาดใหญ และตนเดียวมีหลายผล ทําให

ผลผลิตกระจุกตัวมากและจะตอเนื่องไปถึงกลางเดือนมิถุนายน 

โดยมีผลผลิตออกสูตลาดวันละประมาณ 10,000-12,000 ตัน 

ขณะที่ความตองการวัตถุดิบของโรงงานยังคงชะลอตัว เปนผล

จากผูนําเขาในตลาดตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ เพื่อรอดู

สถานการณราคาจําหนายจากประเทศผูผลิตตางๆ โดยมีความ

ตองการวัตถุดิบประมาณวันละ 8,000 – 9,000 ตัน สงผลให

โรงงานแปรรปูปรบัราคารบัซือ้สบัปะรดลดลงจากเดอืนทีผ่านมา

การคา

 เดือนมีนาคม 2561 สงออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ

สับปะรด ปริมาณ 57,055 ตัน มูลคา 1,721.74 ลานบาท 

เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 56,474 ตนั มลูคา 1,690.27 ลานบาท ในเดอืน

กุมภาพันธ 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 และรอยละ 1.86 

และลดลงจากปริมาณ 62,780 ตัน มูลคา 2,705.84 ลานบาท 

ในเดอืนมนีาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 9.12 และรอยละ 36.37

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 

รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)

 สงออกปริมาณ 40,324 ตัน มูลคา 1,112.10 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 41,381 ตัน มูลคา 1,114.68 ลานบาท 

ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือลดลงรอยละ 2.55 และรอยละ 

0.23 และลดลงจากปริมาณ 50,854 ตัน มูลคา 1,998.08 

ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 20.71 

และรอยละ 44.34

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 11,228 ตัน มูลคา 360.34 ลานบาท 

ลดลงจากปรมิาณ 11,784 ตนั มลูคา 373.37 ลานบาท ในเดอืน

กมุภาพนัธ 2561 หรอืลดลงรอยละ 4.71 และรอยละ 3.49 และ

ลดลงจากปริมาณ 8,763 ตัน มูลคา 455.25 ลานบาท ในเดือน

มีนาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 28.13 และรอยละ 20.85
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดสุกรเดือนนี้ ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได

สูงขึ้นจากเดือนท่ีผานมา เนื่องจากสภาพ อากาศแปรปรวน

บางพื้นที่รอนและบางพื้นที่เกิดลมพายุฝน สงผลใหปริมาณ

สุกรออกสูตลาดนอย ขณะที่ความตองการบริโภคเริ่มมีมากขึ้น

เพราะสถานศึกษาตางๆเริม่เปดภาคเรยีน แนวโนมคาดวาเดอืน

หนาจะราคาสูงขึ้นเล็กนอย 

 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ีค. 2561 

มีปริมาณ 197 ตัน มูลคา 13.12 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 

2561 มีปริมาณ 118 ตัน มูลคา 5.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

66.95 และรอยละ 126.60 ตามลําดับ 

 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน มี.ค. 2561 

มีปริมาณ 670 ตัน มูลคา 151.51 บาท สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 

2561 มีปริมาณ 620 ตัน มูลคา 145.35 บาท คิดเปนรอยละ 

8.06 และรอยละ 4.24 ตามลาํดับ ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ญีปุ่น

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา

ที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 57.98 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว

100

90
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70

60

50

40

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

สงูขึน้จากกิโลกรัมละ 54.40 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 6.58 

โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 56.74 บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 50.54 บาท ภาคกลาง 

กิโลกรัมละ 60.26 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 60.99 บาท 

สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 

1,700 บาท ลดลงจากตัวละ 1,720 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 1.16

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก

กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.83 บาท ลดลง

กิโลกรัมละ 62.17 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.16
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ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่

เกษตรกรขายไดทรงตัวจากเดือนทีผ่านมา เนือ่งจากผลผลติไกเนือ้

ออกสูตลาดสอดคลองและใกลเคียงกับความตองการบริโภค 

แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว 

 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแขง็เดอืน มี.ค. 2561 

ปริมาณ 25,488 ตัน มูลคา 1,949.82 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 

ก.พ. 2561 ปริมาณ 22,558 ตัน มูลคา 1,783.84 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 12.99 และรอยละ 9.30 ตามลําดับ  

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน มี.ค. 2561 มีปริมาณ 

45,699 ตัน มูลคา 6,168.17 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 

2561 มีปริมาณ 42,370 ตัน มูลคา 5,747.00 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 7.86 และรอยละ 7.33 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญ

คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กิโลกรัม

ละ 34.61 บาท ทรงตัวเทากบัเดือนท่ีผานมา โดยแยกเปนรายภาค

ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 

33.95 บาท ภาคใต กโิลกรมัละ 40.77 บาท สวนภาคตะวนัออก-
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจาก

เดือนที่ผานมา เนื่องจากสภาพอากาศที่คอนขางแปรปรวนมาก

ในหลายพื้นที่สงผลตอสุขภาพแมไกไขออกไขนอยลง ประกอบ

กับในเดือนนี้สถานศึกษาตางๆ เริ่มทยอยเปดภาคเรียน สงผล

ใหความตองการบริโภคไขไกโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย แนวโนม

เดือนหนาคาดวาราคาจะสูงขึ้นเล็กนอย 

 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 

มี.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 16.40 ลานฟอง มูลคา 55.33 

ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 2561 มีปริมาณจํานวน 16.17 

ลานฟอง มูลคา 47.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.42 และ

รอยละ 15.37 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

ราคา
(บาท/รอยฟอง)

เดือน

ไขไก

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา
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ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศรอยฟอง

ละ 277 บาท สงูขึน้จากรอยฟองละ 265 บาท ของเดอืนทีผ่านมา

เฉียงเหนือไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศของ

บริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 8.50 บาท ลดลงจากตัวละ 

10.10 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 15.84

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนท่ีผานมา 

และราคาขายสงไกสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.50 บาท ลดลงจาก

กิโลกรัมละ 42.85 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.82
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ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 

รอยฟองละ 326 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 330 บาท ของ

เดอืนท่ีผานมารอยละ 1.21 โดยแยกเปนรายภาคดงันี ้ภาคเหนอื 

รอยฟองละ 328 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 

344 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 299 บาท และภาคใต

รอยฟองละ 349 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก

กรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

รอยละ 4.53 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ 

282 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 275 บาท 

ภาคกลาง รอยฟองละ 277 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวน

ราคาลูกไกไขตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 18.00 บาท 

สูงขึน้จากรอยตวัละ 13.20 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 36.37

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 

จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 311 บาท สูงขึ้นจาก

รอยฟองละ 285 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.12
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้ง

ประเทศกโิลกรมัละ 90.28 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 90.95 บาท 

ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.74 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 

ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.15 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิโลกรัมละ 85.92 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 90.78 บาท 

และภาคใต กิโลกรัมละ 99.56 บาท
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(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย

ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 72.14 บาท สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 

71.81 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.46 โดยแยกเปน

รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.23 บาท ภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 68.46 บาท สวนภาคกลางและภาคใต

ไมมีรายงานราคา

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 46.55 54.4 57.98

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.5 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.83

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

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28 28

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 271 271 274 278 248 245 256 254 263 257 265 277

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.28

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.14
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนพฤษภาคม 2561

 กรมประมงประกาศปดอาวอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. – 30 

มิ.ย. 61 สงผลดีใหสัตวนํ้าเพิ่มขึ้น
 เมือ่เรว็ๆ นีม้ขีาววากรมประมงประกาศปดอาวอันดามัน 
ป 2561 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าในฤดูปลามีไข 
วางไขและเล้ียงตวัในวยัออนฝงทะเลอันดามนั โดยม ีนายลกัษณ 
วจนานวัช รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน
ประธานในพิธ ีท่ีทาเทยีบเรอืศนูยปองกนัและปราบปรามประมง
ทะเลเขต 3 (ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่) นายอรุณชัย พุทธเจริญ
รองอธิบดีกรมประมง กลาวรายงาน และพันตํารวจโท
หมอมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู ว าราชการจังหวัดกระบ่ี 
ใหการตอนรบั และรวมพิธบีวงสรวงพลเรอืเอกพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
พธิปีลอยเรอืตรวจประมงทะเลออกปฏบิตังิานในพืน้ที ่พรอมทัง้
ปลอยพันธกุงแชบวย 5 แสนตัว พันธุปู 2 หมื่นตัวลงสูทะเล 
และชมนิทรรศการดานการประมงที่นํามาจัดแสดง
 สําหรับการใชมาตรการดังกลาว ครอบคลุมในพื้นที่ 
4 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งมีพื้นที่รวม 4,696 
ตารางกิโลเมตร หรือ 2.3 ลานไร ในระหวางวันที่ 1 เมษายน - 
30 มิถุนายน 2561 และผลจากการใชมาตรการนี้ สงผลทําให
มีทรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นไดอยางชัดเจน โดยพบวา ในบริเวณ
ปดอาวที่ผานมาอัตราการจับสัตวนํ้าตอชั่วโมงเพ่ิมปริมาณ
สตัวนํา้จาํนวนมาก นอกจากนีย้งัพบวาชาวประมงพืน้บานมกีาร
ใชแหจับกุงไดในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการปดอาวไดกุงเปนจํานวนมาก 
 อยางไรกต็าม มาตรการจะประสบผลสาํเรจ็ได ขึน้อยูกบั
ความรวมมือของพี่นองชาวประมงและเจาหนาที่ท่ีตระหนักถึง
ประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าตอไป 
 นายมานิต ดํากุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัด
กระบี่ รายงานวา จังหวัดกระบี่มีสภาพภูมิศาสตรทางทะเล
มีลักษณะเปนอาวและมีเกาะจํานวนมาก ในอดีตมีสัตวนํ้าอุดม
สมบูรณ มีการทําการประมงพื้นบานเปนหลัก กระบี่มีชายฝง

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

ทะเลยาวตลอด 160 ตารางกิโลเมตร และมีเกาะนอยใหญ 154 
เกาะ มีหมูบานชาวประมง 116 หมูบาน มีผูประกอบการอาชีพ
ประมง 8,398 ครัวเรือน มีเรือประมง 1,720 ลํา เปนเรือประมง
พื้นบานรอยละ 93.43 และเรือประมงพาณิชยอวนลอมจับ 
(อวนดํา) อวนลอมจับปลากะตักกลางวัน อวนครอบหมึก 
เรือปนไฟ ลอบปู เบ็ดราว อวนติดตา รอยละ 6.57 และมี
ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เลี้ยงกุง ปลาในกระชัง 
และอื่นๆ 1,263 ราย
 ปจจุบันประชากรมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให
ความตองการบริโภคสัตวนํ้าเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันไดมี
การพัฒนาเครื่องมือทําการประมงที่มีศักยภาพสูงขึ้น จึงทําให
ทรัพยากรสัตวน้ําลดลง สมาคมฯ รวมกับชาวประมงจังหวัด
กระบี่และขาราชการไดปลูกจิตสํานึกของชาวประมงตลอดมา 
รวมทั้งมีมาตรการดานการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าของจังหวัด
กระบ่ีหลายฉบับ เพ่ือการประกาศใชมาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวนํ้าฤดูปลามีไขฯ ซึ่งไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ือง และไดมกีารเก็บขอมลู ซึง่พบวา ทะเลอันดามนับางสวน
ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และพังงา เปนแหลงวางไขและ
เลี้ยงตัวในวัยออนของสัตวนํ้าที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ จึงควรใช
มาตรการบรหิารจดัการทรพัยากรโดยหามทาํการประมงในบาง
พื้นที่ เครื่องมือบางชนิดและบางเวลา เพื่อใหทรัพยากรสัตวนํ้า
ฟนฟูตัวเองตามธรรมชาติ
 ทั้งน้ี กรมประมงไดมีการศึกษาภายหลังจากที่มีการ
กําหนดใชมาตรการฯ แลว พบวาอัตราการจับสัตวนํ้าหลังจาก
การใชมาตรการ กับกอนใชมาตรการ อัตราการจับเพิ่มขึ้นทุก
เคร่ืองมอืการจบัสตัวนํา้ เชน อวนลากเดีย่วอตัราการจบัสัตวนํา้
เพิ่มขึ้นจาก 37 กิโลกรัมตอชั่วโมง เปน 49 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.40 อวนลากคู เพิ่มจาก 72 กิโลกรัม
ตอชั่วโมง เปน 90 กิโลกรัมตอช่ัวโมง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25 
อวนปลาทู ปลาลัง จาก 70 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพิ่มขึ้นเปน 
120 กิโลกรัมตอชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 70 อวนกุง 3 ชั้น 
เพิ่มขึ้นจาก 60 กิโลกรัมตอชั่วโมง เปน 120 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 โดยเฉพาะอยางย่ิงในแหลงที่ทําการ
ประมงสําคัญบริเวณระหวางเกาะพีพีและเกาะลันตาจังหวัด
กระบี่ และขอมูลของกรมประมงยังพบวา หลังจากการเปดอาว
อันดามัน 3 เดือน ทําใหปลาทูซึ่งเปนสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่สําคัญ
และมีคุณคาของประเทศมีประชากรปลาทูเพิ่มขึ้นถึง 5.47 เทา 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภท
สงเขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา
กรุงเทพฯ ที่ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการ
ประเมินไดรวมทั้งสิ้น 1,416 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,218 ตัน ของ
เดือนกอนรอยละ 16.25 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูล
ทกุชนดิ 1,351 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,161 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 
16.37 เปนสัตวนํ้าจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลา
นํ้าจืดที่ผานการประมูลรวม 400 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 286 ตัน ของ

เดือนกอนรอยละ 39.86 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 

 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมูลจําหนายฯ 146 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 143 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 2.10

 1.2 ปลาหมึกสด  มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด

ทกุประเภทสงเขาประมลู จาํหนายฯ 97 ตนั เพิม่ขึน้จาก 67 ตนั 

ของเดือนกอนรอยละ 44.78 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มปีรมิาณสงเขาประมลูจาํหนายฯ 6.30 

ตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.50 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 40.00 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 9 ตัน 

เพิ่มขึ้นจาก 7 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 28.57

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนมิถุนายน 2561

 จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดว าจะมีสัตวนํ้า

ทกุชนดิสงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา

กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,362 ตัน ลดลงจาก 1,416 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.81 โดยแยกเปนประเภทสัตวน้ํา

ที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุงสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุงสดทุกชนิดสงเขา

ประมูลจําหนายฯ ประมาณ 171 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 146 ตัน ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 17.12

 2.2 ปลาหมกึสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 108 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 97 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.34

 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 6.30 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

 2.5 ปลาดุกสด คาดวาจะมปีรมิาณสงเขาประมูลจาํหนายฯ 

ประมาณ 9 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

3. สถานการณการตลาดเดือนพฤษภาคม 2561

 เวียดนามตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย

 มีรายงานจาก INFOFISH Trade News ฉบับที่ 5/61 

มีนาคม 2561 วาเวียดนามมีการสงออกอาหารทะเลไปยัง

สหภาพยุโรปในเดือนมกราคม 2561 ดีขึ้น ทําใหรายไดจากการ

สงออกอาหารทะเลเพ่ิมสูงข้ึนหลังจากที่ไดผานชวงซบเซามา 

เนื่องจากที่สหภาพยุโรปใหใบเหลืองประมง IUU ของเวียดนาม 

ทางสมาคมผูผลติและสงออกอาหารทะเลของเวยีดนาม(VASEP) 

รายงานวาการสงออกทูนาในเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้น 

โดยมีมูลคา 41 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 21 เมื่อ

เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 

 ปจจบัุนเวยีดนามรวมกับหลายภาคสวนดาํเนินการตอตาน

การทําประมงผิดกฎหมายเพ่ือใหไดใบเขียว และเพื่อสงออก

อาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรป โดยบริษัทอาหารทะเลตางๆ

ของเวียดนามไดตดิประกาศไวหนาโรงงานแปรรปูวา “Commitment 

against IUU fishing” (ตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย) 

ซึง่เปนการแสดงถงึความตัง้ใจของภาคธรุกจิทีร่วมมอืกนัตอตาน

การทําประมง IUU และเพื่อเปนการปกปองชื่อเสียงของการ

สงออกอาหารทะเลของอุตสาหกรรมประมงเวียดนาม 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนพฤษภาคม 2561

 ราคาสัตวน้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนพฤษภาคม 2561 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 129.94 บาท ลดลงจาก 144.88 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.31
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 ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) จากตลาดกลาง

ชมรมผู คากุ งสมุทรสาคร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 250.00 บาท 

ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลีย่กโิลกรัมละ 140.00 บาท ทรงตวัเทากับเดอืนทีผ่านมา 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉลีย่

กิโลกรัมละ 83.14 เพิ่มขึ้นจาก 79.09 บาท/กิโลกรัม ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 5.12

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลีย่กโิลกรมัละ 85.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.64 ลดลงจาก 87.99 บาท/กก. ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 0.01

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา  

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 37.47 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

43.37 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.60

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ย 70.00 บาท/กิโลกรัมทรงตัวทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน  ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปดได 

8.82 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 8.69 บาท/กิโลกรัม ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.49

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรงุเทพฯ เฉลีย่ 35.43 บาท/กโิลกรมั ลดลงจาก 36.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.58

5. แนวโนมของราคาเดือนมิถุนายน 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 137.26 เพิม่ขึน้จาก 129.94 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 5.63 

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 250.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 5.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 131.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 140.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.43

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

83.14 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.24

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยู ในระดับ 86.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

85.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.18 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 89.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 87.64 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.55 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

125.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 120.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 4.17 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 42.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 43.37 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.16

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาอยูในระดับ 73.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 70.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.29 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.90 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น

จาก 8.82 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.91

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 34.33 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 34.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.97
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 60 52.25 70.00

มิ.ย. 51.88 70.00
ก.ค. 47.38 70.00
ส.ค. 47.99 70.00
ก.ย. 45.99 70.00
ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 70.00
พ.ค. 37.47 70.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พค.60 83.09 120.00
มิย. 83.12 120.00
กค. 82.89 120.00
สค. 86.52 120.00
กย. 86.78 120.00
ตค. 86.13 120.00
พย. 87.25 120.00
ธค. 86.44 120.00

มค.61 84.93 120.00
กพ. 85.03 120.00
มีค. 85.99 120.00
เมย.. 87.99 120.00
พค. 87.64 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 60 169.14 165.00

มิ.ย. 172.87 174.17
ก.ค. 174.90 175.00
ส.ค. 177.91 177.82
ก.ย. 174.36 173.20
ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 183.01 250.00
เม.ย. 144.88 250.00
พ.ค. 129.94 250.00

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

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.
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120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

300
275
250
225
200
175
150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 60 8.55 33.00

มิ.ย. 8.38 33.00
ก.ค. 8.35 33.00
ส.ค. 8.44 33.75
ก.ย. 8.55 34.00
ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 36.00
พ.ค. 8.82 35.43

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 60 115.33 180.00

มิ.ย. 110.00 180.00
ก.ค. 112.00 180.00
ส.ค. 129.00 180.00
ก.ย. 111.00 180.00
ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค. 140.00 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.
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10
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 60 58.00 75.00

มิ.ย. 54.93 75.00
ก.ค. 57.63 77.5
ส.ค. 79.59 80.00
ก.ย. 80.19 80.00
ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มี.ค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 83.14 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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(บาท/กก.)

เดือน

ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมือ่เรว็ๆ นีม้รีายงานจากกองการสือ่มวลชน กรมสารนเิทศ 

กระทรวงการตางประเทศวาไทยในฐานะทีเ่ปนประเทศทีท่าํการ

ประมงและเปนผูผลิตและสงสินคาสัตวนํ้าแปรรูปขนาดใหญ

ทีส่ดุแหงหนึง่ของโลก ซึง่มุงมัน่พฒันาระบบตรวจสอบยอนกลบั

ของสัตวนํ้าที่มาเทียบทาหรือแปรรูป เพื่อใหมั่นใจวาตลอดสาย

การผลิตและการแปรรูปอาหารทะเลของไทยปราศจากสัตวน้ํา

ท่ีมาจากการทําประมงขาดการรายงานและไรการควบคมุ (IUU)

 อยางไรก็ตาม ปจจุบันไทยไดมีการพัฒนาระบบ (Thai 

Flagged Catch Certification system) เพือ่ตรวจสอบสตัวน้ํา

จากเรือตางชาติ โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การจัดทําระบบ

ฐานขอมลูทีใ่นการตรวจสอบแหลงทีม่าของสตัวนํา้อยางละเอียด

ทุกข้ันตอน รวมถึงมีระบบอัตโนมัติที่ชวยแจงเตือนเมื่อพบ

ความผิดปกติของขอมูลในแตละขั้นตอน ตั้งแตการนําสัตวนํ้า

ข้ึนทาจนถึงกระบวนการแปรรูป เพื่อใหมั่นใจวาสัตวน้ําไมได

มาจากการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) สําหรับการตรวจสอบ

ยอนกลบัสตัวนํา้จากเรอืไทยนัน้ ครอบคลมุตัง้แตการตรวจทีม่า

ของการทําประมง การตรวจสอบชนิดและนํ้าหนักสัตวนํ้าใน

สมุดบันทึกทําการประมงเทียบกับชนิดและนํ้าหนักสัตวน้ํา

ท่ีขึ้นทา และการจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวนํ้า 

การตรวจสอบนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูปหรือสงออก 

โดยระบบจะตัดจากยอดนํ้าหนักคงเหลือ เพื่อปองกันไมใหมี

การลักลอบนําสัตวนํ้าที่ไมไดผานการตรวจสอบเขามาในระบบ 

และการออกใบรับรองการจับสัตวนํ้า (Catch Certificate) 

วาไมทําประมง IUU สําหรับสงออกไปยังประเทศที่สาม

 สวนสัตวนํ้าของเรือตางชาตินั้น ไทยมีความรับผิดชอบ

ตามความตกลงวาดวยมาตรฐานรัฐเจาของทาเรือตางชาติ

ปฏิรูปภาคประมงไทยใหปลอดภัยจาก IUU 

ทั้งหมดที่จะนําสัตวนํ้ามาขึ้นทาที่ไทย ตองผานการตรวจสอบ

เอกสารประกอบคาํรองขอนาํเรอืประมงตางประเทศเขาเทยีบทา 

ซึ่งรวมถึงใบรับรองการจับสัตวนํ้าจากรัฐเจาของธง การ

ตรวจสอบเรือ ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตวนํ้าที่ขนถาย 

ณ ทาเทยีบเรอื เปรยีบเทยีบกบัชนดิและปรมิาณสัตวน้ําทีโ่รงงาน

แปรรูปรับเขาผลิต ตรวจสอบนํ้าหนักสัตวนํ้าที่ใชในการแปรรูป

หรอืสงออก โดยระบบจะตดัจากยอดนํา้หนกัคงเหลือเพือ่ปองกนั

มิใหมีการลักลอบนําสัตวน้ําที่ไมไดผานการตรวจสอบเขามา

ในระบบ และการออกใบรบัรองการแปรรปูสตัวนํา้ (Processing 

Statement) วาไมไดเกี่ยวของกับการทําประมง IUU สําหรับ

สงออกไปยังประเทศที่สาม

 นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการตรวจสอบยอนกลับใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ เชน การพฒันาแจงเตอืนอตัโนมตั ิและการจดัทาํ mobile 

application สําหรับเชื่อมโยงขอมูลการขนถายสัตวนํ้าจากเรือ

ไปยังหนาทาและไปสูโรงงาน เพื่อลดภาระของเจาหนาที่ในการ

ตรวจสอบเอกสาร รวมถงึการพฒันามาตรการควบคมุการนาํเขา

สัตวนํ้าทางตูคอนเทนเนอร รถบรรทุก และทางอากาศ เพื่อลด

โอกาสในการลักลอบสัตวนํ้าผิดกฎหมายเขาสูการผลิตในไทย 

 การพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับเปนความกาวหนา

ทีส่าํคญัดานหนึง่ของการปฏริปูภาคประมงของไทย ซึง่ขณะนีไ้ด

ดําเนินการเต็มรูปแบบแลวและมุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

อยางตอเนือ่ง เพือ่ใหบรรลเุปาหมายทีจ่ะเปนประเทศปลอดจาก

สตัวนํา้และสนิคาประมงทีม่าจากการทาํประมง IUU และยงัเปน

แบบอยางที่ดีของการปองกันปญหาประมง IUU ในภูมิภาค

ตอไป
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,750 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 15.00 17.00 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 17.41 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

21-0-0 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567

46-0-0 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567

16 - 20 - 0 11,867 11,900 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033

16 - 16 - 8 12,933 12,933 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767

15 - 15 - 15 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.4 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ Application

กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส ใหเกษตรกรแปลงใหญ

สารสนเทศกระดานเศรษฐีกับการคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตรในการทําเกษตรแบบแปลงใหญ ทําใหเกษตรกรไดเห็นถึง
ตนทุนของการผลิตที่ชัดเจนและสามารถวางแผนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการลดตนทุนและ
การกาวสูการเปนเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยมีเกษตรกรแปลงใหญในพื้นที่อําเภอเมืองรอยเอ็ด เกษตรวิสัย 
พนมไพร ปทุมรัตต สุวรรณภูมิ จตุรพักตรพิมาน และเมืองสรวง เขารวมกิจกรรมดังกลาวประมาณ 60 คน

✤

สศท. 3 รวมสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง

ทฤษฎีใหม ณ หองประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม รับทราบสภาพปญหาในปจจุบัน วิธีการแกไขปญหา และแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม จากผูมีสวนเกี่ยวของกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน) ประกอบดวย เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม ปราชญเกษตร/เกษตรกรตนแบบ หนวยงานภาครัฐ (หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
หนวยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา จํานวน 60 คน

✤

ทฤษฎีใหม ณ หองประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) เปนประธานจัดการสนทนากลุ ม 5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําเกษตร

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายฉัตรชัย เตาทอง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) เปนประธานในกิจกรรมถายทอดความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส ใหเกษตรกรแปลงใหญ 
ณ ศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) บานสงเปลือย ม.5 
ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด โดยมีตัวแทนจากสํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด และ
ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด เขารวมเปดกิจกรรมถายทอดความรูในครั้งนี้ดวย 
 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อถายทอดความรูในเร่ืองการประยุกตใชเทคโนโลยี
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ผูอํานวยการ สศท.6 รวมประชุมผูนําเกษตร

อินทรียของจังหวัดชลบุรี

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสุขัย กิตตินันทะศิลป 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) รวมประชุมผูนําเกษตรอินทรียของจังหวัดชลบุรี 
ณ ศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตร (ขาว) 
ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

✤

ผูอํานวยการ สศท.5 รวมงาน Field Day จังหวัดบุรีรัมย

 วนัที ่16 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนชุ ดแีท ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรที ่5 จงัหวดันครราชสมีา (สศท.5) เขารวมพธิเีปดงานวนัถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 ระดับจังหวัด ณ ศาลาทุงเมืองทอง 
เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอสตึก 
บานสุขวัฒนา หมู 16 ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย โดยมีนายพิเชษฐ 
วริยิะพาหะ อธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณ เปนประธานเปดงาน ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่กระตุน
ใหเกษตรกรเริ่มตนฤดูกาลผลิตไดใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งการใหบริการทางการเกษตรที่สนับสนุน
การผลิตของเกษตรกร มุงเนนการวางแผนการผลิต การเขาถึงปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงของผลผลิตสินคาเกษตร

✤
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สศท.7 รวมประชุมการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 2

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายชีวิต  เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) 
เขารวมประชุมการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตตรวจราชการที่ 2 ณ หองประชุมสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวจิรทรัพย ปลอดกระโทก ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขต 2 
เปนประธานในการประชุม และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดชัยนาท เขารวมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
คาํแนะนาํการขับเคลือ่นแผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณใหสอดคลองกับโครงการไทยนิยมย่ังยืน แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด การ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ที่ขับเคลื่อนตามหลักการตลาดนําการผลิต และการดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูป
โครงสรางการผลิตภาคเกษตร รวมทั้งรับฟงปญหา พรอมทั้งใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในประเด็นการดําเนินงาน  ในการนี้
ไดลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมสหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานตามนโยบายตลาดนําการผลิตอีกดวย

✤

สศท.8 จัดประชุมสนทนากลุม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง

 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายธรณิศร กล่ินภักดี ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัด
สรุาษฎรธาน ี(สศท.8) พรอมดวยเจาหนาทีส่วนวจิยัและประเมนิผล ไดจดัประชมุสนทนากลุม 5 ประสาน สบืสานเกษตรทฤษฎใีหม 
ถวายในหลวง เรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหม” ณ โรงแรมรอยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําการเกษตรทฤษฎีใหม สภาพปญหาในปจจุบัน แนวทางการแกไขปญหาและแนวทางที่จะนํา
ไปสูความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหม และใชเปนแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนและจัดการใหการทําเกษตรทฤษฎี
ใหมประสบความสําเร็จ โดยระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ปราชญ
เกษตร/เกษตรกรตนแบบหนวยงานภาครัฐ (หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) หนวยงานเอกชน รวมทั้งสถาบัน
การศึกษา จาก 7 จังหวัดภาคใตตอนบน

✤
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การประชุมคณะทํางานสงเสริมสินคามันสําปะหลังอาเซียน ครั้งที่ 4

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานการประชุมคณะทํางานสงเสริมสินคามันสําปะหลังอาเซียน คร้ังที่ 4 
(The 4th Meeting of National Focal Point Working Group on Tapioca) ณ โรงแรม
เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร จ.อุดรธานี โดยมีผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน หนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนเขารวม เพื่อดําเนินการตามแผนงานการสงเสริมสินคาเกษตรและ
ปาไมของอาเซียน และผลักดันใหเกิดกลไกในการใหความรวมมือของสินคามันสําปะหลัง
ระหวางกันภายในอาเซียน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายภาคสวนตางๆ ของ
สินคาดังกลาวในระดับภูมิภาคอาเซียนตอไป

✤
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สศก. รวมสนับสนุนขอมูลการประชุม ครม. ครั้งที่ 3/2561

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย ดร. ทัศนีย 
เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 5 เขารวมสนับสนุนขอมูลคณะนายกรัฐมนตรี ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนลาง และการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ 3/2561 ณ อาคารอเนกคุณาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย

✤
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เลขาธิการ สศก. 

รวมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรี

เยี่ยมชุมชนบานสนวนนอก

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวย ดร. ทศันยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ดร. ภูมิศักด์ิ ราศรี ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
และนางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ลงพื้นที่
คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวชุมชน Homestay บานสนวนนอก 
ซึ่งเปนหมูบานชุมชนโบราณที่ดํารงวิถีชีวิตความเปนอยูตามแบบวิถีชุมชนเขมร และ
มีการจัดการดานการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย

✤

เลขาธิการ สศก. รวมติดตาม และประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการสับปะรด

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณสับปะรด 
โอกาสนี้ ไดประชุมหารือรวมกับผูวาราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) 
พรอมดวยหนวยงานเกีย่วของ ไดแก พาณชิยจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั เกษตรจงัหวดั 
สหกรณจงัหวดั เกษตรและสหกรณจงัหวดั ปศสุตัวจงัหวดั เพ่ือพิจารณาแนวทางบรหิาร
จัดการสับปะรดในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

✤
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 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปด
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน AFSIS ครั้งที่ 16 (The 16th Focal Point Meeting of AFSIS) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่อง Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agricultural 
Crops in ASEAN Region (ISFAS) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูนํ้า กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคของโครงการ ISFAS 
ในราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม และประเทศไทย รวมทัง้แลกเปล่ียนความคดิเหน็ในการดาํเนินงานโครงการ 
ตลอดจนพิจารณาแผนงานและแนวทางการดําเนินงานโครงการ ISFAS ป 2018 ตอไป

✤

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน AFSIS ครั้งที่ 16
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เลขาธิการ สศก. เปดประชุมชี้แจงการประเมินผล

และลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยนิยม จ.นนทบุรี

ตําบลราษฎรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี
นายยวง เขียวนิล ปราชญชาวบาน ผูกอตั้งศูนยฯ ซึ่งศูนยฯ 
ไดเขารวมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ของสาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตั้งแตป 2551

✤

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปนประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผล
โครงการที่ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ 2561 ณ สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัด 
(8 โครงการ) โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเขารวม ไดแก เกษตรและสหกรณ
จังหวัด ชลประทานจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
จากนั้น เลขาธิการ สศก. และคณะ ไดลงพื้นท่ีดําเนินการ 2 จุด โดยจุดที่ 1 
ตามโครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดเกษตรกร ณ  วัดตาล หมูที่ 1 
ตําบลบางตะไนย  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และจุดที่ 2 ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แกเกษตรกรผูลงทะเบยีนบตัรสวสัดกิารแหงรฐั ณ ศนูยศรียวง ตัง้อยูเลขที ่91/1 หมู 7 
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เลขาธิการ สศก. รวมหารือความรวมมือในการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พรอมดวย ดร. ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ ตราโช ผู อํานวยการกองนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร ร วมหารือความร วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและ
ภาคเกษตรกรรม ณ หองประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

✤
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