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  ฉบั บ เ ดื อ นตุ ล า คมนี้  พวก เ ร าชาว  สศก .  ขอต  อนรั บ 
“นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ” ในโอกาสเขารับตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ดวยความยินดี 
เปนอยางยิ่ง โดยวันแรกของการเขารับตําแหนง เลขาธิการ สศก. ถือฤกษ 
นําทีมผู บริหาร เขาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหนวยงาน เพื่อความเปน
สิริมงคล กอนจะเขาสูพิธีรับมอบงาน ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และมอบนโยบายการดําเนินงานของ สศก. เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  สําหรับนโยบายที่เลขาธิการ สศก. ไดมอบใหแกคณะผูบริหารและ
ขาราชการ สศก. ไดเนนการการดําเนินงานที่สําคัญ 7 ดาน ดังนี้ 1. งานวิจัย
ของ สศก. ตองเปนรูปธรรม อางอิงได และนําไปใชประโยชนไดจริง 
2. ระบบขาวสารดานการเกษตรแหงชาติ : ฐานขอมูลดานการเกษตร
แหงประเทศไทย (National Agriculture Intelligence Systems : 
Thailand National Agricultural Big Data) 3. การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการเกษตร (Agriculture Logistic) 4. ความม่ันคงดานอาหาร
และปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวยศาสตรพระราชา 
(Food Security and Climate Change Security for Sustainable 
Agriculture) 5. หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูงดานการเกษตร รัฐรวม 
เอกชน และเกษตรกร (บนหลักการตลาด/เศรษฐกิจการเกษตรนําการผลิต) 
6. เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และจิตอาสา...เราทําความดีดวยหัวใจ 
และ 7. Happiness KPI for OAE 

 นับวาเปนกาวใหมที่สําคัญของ สศก. ในการพัฒนางานและภารกิจ
ใหสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาการเกษตรภายใตการนําของเลขาธิการ
ทานใหม เพ่ือขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยใหเจริญกาวหนาและเกษตรกร
มคุีณภาพชวีติทีด่ ีดวยวสิยัทศันการเปน “องคกรชีนํ้าการพัฒนาภาคเกษตรและ
ศูนยกลางสารสนเทศการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงภายในป 2570” 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 ในฐานะคนไทยหากจะไมกลาวถึงทุเรียนก็เกรงวา
จะไม In Trend เพราะเชื่อวาทุกคนที่เคยลิ้มลองตองติดใจ
ในรสชาดจนละเลยเรื่องสุขภาพกันเลยทีเดียว แตถึงกระนั้น
จะมีใครทราบประวัติความเปนมาของทุเรียนกันบาง วันน้ีเรา
มาทําความรู จักทุเรียนเปนการเบ้ืองตนกันสักหนอยดีกวา 
ประวัติทุเรียนในประเทศไทย พบวาในหนังสือเกี่ยวกับ
ประเทศไทยสมัยอยุธยา ที่เขียนขึ้นโดยซีมง เดอ ลา ลูแบร 
(Simon de la Loubère) หัวหนาคณะราชทูตจากประเทศ
ฝรั่งเศสในสมัยนั้น ตีพิมพเม่ือ พ.ศ. 2336 ตอนหน่ึงไดระบุ
เรื่องเกี่ยวกับทุเรียนไววา “ดูเรียน (Durion) หรือที่ชาวสยาม
เรียกวา “ทูลเรียน” (Tourrion) เปนผลไมที่นิยมกันมาก
ในแถบนี้...” จากหลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวา มีการ
ปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยา 

โดย นางสาวสุดารัตน แซอุย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

จังหวัดสงขลา

สวนจะเขามาจากที่ไหน และโดยวิธีใด ไมปรากฏหลักฐาน 
แตนาเชือ่ถอืไดวา เปนการนาํมาจากภาคใตของประเทศไทยนัน่เอง 
(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/)
 ในความเปนจริงทุเรียนเปนพืชที่สามารถปลูกไดแถบ
ทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งใหรสชาติตางกันตาม อัตลักษณของ
ทองถิ่นนั้นๆ ทุเรียนภาคใตชายแดนก็เชนกัน เมื่อพูดถึงรสชาด
ก็มีเสนหไมแพภาคใด สามารถดึงดูดนักชิมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเปนจาํนวนมาก สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่9 
จึงมีความสนใจเสนอมุมมองในอีกดานหน่ึงของอนาคตทุเรียน
ภาคใตชายแดน (ปตตาน ียะลา นราธวิาส) ขอมลูทเุรยีน ป 2562 
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จากการประชุมคณะทํางานสํารวจ
ขอมูลไมผลเศรษฐกิจภาคใต พบวา เนื้อที่ยืนตน รวม 3 จังหวัด 
มีจํานวน 107,685 ไร เพิ่มขึ้นรอยละ 14 เนื้อที่ใหผล มีจํานวน 
80,786 ไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 ปริมาณผลผลิตรวม 62,980 ตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 21 และผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล 780 กิโลกรัม/ไร 
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของปที่ผานมา สาเหตุที่เนื้อที่ยืนตนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาของทุเรียนชวง 3 ปที่ผานมาอยู ในเกณฑดี 
เปนผลจากความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ โดยเฉพาะผูบริโภคจากจีนมีความตองการทุเรียน
จากไทย สงผลใหเกษตรกรมีการบริหารจัดการดูแลรักษา
สวนเปนอยางดีทําใหผลผลิตและผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น เชนกัน 
ประกอบกับทุเรียนที่ปลูกในป 2557 เริ่มใหผล ปริมาณผลผลิต
รวมจึงเพิ่มขึ้น

อนาคตทุเรียนภาคใตชายแดน...

ความสดใสที่ตองใสใจเปนพิเศษ
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เรื่องนารูทางการเกษตร



  สําหรับปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด พบวา ยะลาใหผลผลิตมากที่สุด
รวม 41,507 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 28 นราธิวาส 17,371 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9 
และปตตานี 4,102 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 8 โดยผลผลิตในฤดูเร่ิมออกตลาดมาตั้งแต
เดือนกรกฎาคม และจะออกสูตลาดมากชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 
(คิดเปนรอยละ 79 ของผลผลิต 3 จังหวัดภาคใต) ทั้งนี้ จากการติดตามราคาทุเรียน
ที่เกษตรกรขายได ณ ราคาไรนา ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ซึ่งทุเรียน
เริ่มออกสูตลาด พบวา ราคาเคลื่อนไหวอยูที่ 70 - 80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 24 เมื่อพิจารณาโอกาสดานการตลาด พบวา 
ชาวจนีนยิมนยิมทเุรยีนไทย ทัง้ผลสดและแปรรปูในลกัษณะตางๆ เชน พซิซาไสทเุรียน 
ชอ็กโกแลตรสทเุรยีน ขนมเคกรสทเุรยีน นมอดัเมด็รสทเุรยีน ไอศกรมีรสทเุรียน ลูกอม
รสทุเรียน เปนตน ทําใหความตองการซื้อผงทุเรียนอบแหง เน้ือทุเรียน เพื่อใชเปน
วตัถดิุบสาํหรับประกอบเปนสนิคาขางตนเพ่ิมขึน้ตามไปดวย จงึเปนโอกาสสําหรบัผูผลิต 
ผูสงออกของไทย ที่จะพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด และหาทาง
เพิ่มสวนแบงตลาดในตลาดจีนเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีนักลงทุนจีนเขามาตั้งโรงงานทุเรียน
แปรรูป โดยไดมีการเปดดําเนินการแลว เมื่อชวงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
ในช่ือ “บริษัท มานกู หวานฟูด จํากัด” ในวงเงินลงทุน 700 ลานบาท ตั้งโรงงาน
เพื่อการแปรรูปทุเรียนในพื้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อการแชแข็งสงออก
ไปยังประเทศจีน โดยป 2562 ตั้งเปาการสงออกทุเรียนไวที่ 12,000 ตัน จะมียอดขาย

“

”

เมื่อพิจารณาโอกาสดานการตลาด พบวา ชาวจีนนิยมนิยมทุเรียนไทย ทั้งผลสดและแปรรูป

ในลักษณะตางๆ เชน พิซซาไสทุเรียน ช็อกโกแลตรสทุเรียน ขนมเคกรสทุเรียน นมอัดเม็ด

รสทุเรียน ไอศกรีมรสทุเรียน ลูกอมรสทุเรียน เปนตน ทําใหความตองการซื้อผงทุเรียนอบแหง 

เนื้อทุเรียน เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับประกอบเปนสินคาขางตนเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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รวมประมาณ 720 ลานบาท และป 2563 คาดวาจะสามารถ
รบัซือ้ทเุรยีนเพือ่แปรรปูได 20,000 ตนั โดยบรษิทัรับซือ้ผลผลติ
ทุเรียนจากเกษตรกรในกลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอนลาง 
ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส รวมถึงสงขลา พัทลุง และสตูลดวย
  สําหรับการบริหารจัดการผลไมในป 2562 ทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายวางแนวทางบริหาร
จัดการผลไมใหแตละจังหวัดรับผิดชอบในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ
ดวยตวัเอง โดยมคีณะกรรมการเพือ่แกไขปญหาอันเนือ่งมาจาก
ผลติผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ซึง่มผีูวาราชการจงัหวดั
เปนประธาน โดยมีพาณิชยจังหวัดเปนเลขานุการ นอกจากน้ี
ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร
ใหมีคุณภาพตามศาสตรพระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ดําเนิน
การรวมกับภาคราชการและเกษตรกร โดยมีบริษัทกวางโจว 
ยูฟู เปนบริษัทนําเขาผลไมรายใหญอันดับตนๆ ของจีน รวมกับ
ผูบริหารกลุมธุรกิจพืชครบวงจร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ 
จาํกดั ทัง้นีผู้อํานวยการดานการตลาด บริษัท กวางโจว ยฟู ูจาํกัด 
(Guangzhou You Fu) มีความมั่นใจในคุณภาพของทุเรียน
ที่ผลิตจากพื้นที่นี้ เนื่องจากโครงการมีคูมือผลิตทุเรียนคุณภาพ
และสมุดตรวจแปลง ซึ่งหากทําตามคูมือการผลิตและมีการ
บันทึกติดตามการผลิตอยางเขมงวดจริงจัง ผลทุเรียนที่ไดจะมี
คุณภาพที่ดีมาก เพราะในคูมือมีแมแตการกําหนดระยะเวลา
ตัดทุเรียน โดยพิจารณาที่ระดับความหวานของทุเ รียน 
ซึ่งจะเปนจุดเดนในการสรางมาตรฐานที่มีความพิเศษตางจาก
แหลงอื่นๆ ที่บริษัทเคยรับซื้อมา 

 อยางไรก็ตาม เกษตรกรในพื้นที่ควรจะตองเนนการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนดของทุเรียน เนื่องจาก
คูแขงอยางมาเลเซยีจะเขามามีสวนแบงการตลาดของประเทศไทย
ที่สงออกไปประเทศจีน ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ไดมีการบังคับใชกฎระเบียบการสงออกไมผลของไทยไป
ตางประเทศอยางเครงครัด โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดไป
ประเทศจีน ซึ่งทางโรงคัดบรรจุ (ลง) ตองผานการรับรอง
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดี ในการผลิต (GMP) 
ขณะทีส่วนผลไมทีป่ลกูตองผานการรบัรองมาตรฐานการปฏบัิติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดังนั้น เกษตรกรและผูประกอบการ
จึงตองรักษาคุณภาพผลผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐาน
ของประเทศคูคาอยางเครงครดั ไมจาํหนายทเุรยีนดอยคณุภาพ 
และระมัดระวังการตัดทุเรียนออน ซึ่งนอกจากผิดกฎหมาย
ผูบริโภค เขาขายหลอกลวง มีโทษทั้งจําทั้งปรับแลว ยังสงผล
ตอเสถียรภาพราคาและความเชื่อมั่นทุเรียนไทยในระยะยาว
อีกดวย

✤
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 หลังจากที่สหประชาชาติมีมติรับรองวาระแหงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ป ค.ศ.2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) และเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals-SDGs) ทั้ง 17 เปาหมายเมื่อปลายป 
2558 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
(Economic and Social Council- ECOSOC) ไดจัดการ
ประชุม HLPF - High-level Political Forum on Sustainable 
Development เพือ่เปนกลไกในการติดตามและทบทวนผลการ
อนุวัติวาระแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 และเปนเวทีที่ให
ประเทศสมาชกิสามารถแสดงภาวะความเปนผูนาํทางการเมอืง
ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป โดยครั้งแรกจัดขึ้นในป 2559 จนถึงปจจุบัน นับเปนปที่สี่
ที่มีการติดตามและทบทวนการอนุวัติวาระแหงการพัฒนาที่
ยัง่ยนื ค.ศ. 2030 และไดมกีารทบทวนเชิงลกึครบทัง้ 17 เปาหมาย 
จึงเปนที่นาสนใจวาพัฒนาการสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของโลกอยูในระดบัใด มปีญหาอะไรทีเ่ปนอปุสรรคตอการบรรลุ
เปาหมาย และกระทรวงเกษตรและสหกรณมีสวนรวมอยางไร
ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการอนุวัติวาระแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม 

 ในชวง 4 ปที่ผานมา หลายประเทศใหความสําคัญ
กบัการอนวุตัวิาระแหงการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมีการผนวกเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเขาไปกระบวนการจัดทําแผนและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เปาหมาย 
(Goals) ประกอบไปดวย 169 เปาประสงค (targets) และ 
232 ตัวชี้วัด (indicators) ตัวชี้วัดหลายตัวมีพัฒนาการในทาง
ที่ดี เชน จํานวนคนยากจนสุดขีดลดลง อัตราการตายของทารก
ลดลง ความเสมอภาคทางเพศมีมากขึ้น ประชากรในประเทศ
ที่ยากจนเขาถึงไฟฟาไดเพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพแรงงานของโลก
สูงขึ้น อัตราการจางงานเพิ่มขึ้น สัดสวนประชากรเมืองที่อาศัย
ในชุมชนแออัดลดลง และพื้นที่ทะเลที่รับความคุ มครอง
มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 อยางไรก็ตาม จากการประชุม HLPF 2019 พบวา 
พัฒนาการที่เกิดขึ้นยังเปนไปอยางเชื่องชาและไมมีขนาดใหญ
มากพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนโฉมการพัฒนาสูความยั่งยืน
ตามเปาหมายที่กําหนดในป ค.ศ.2030 ได เนื่องจาก (1) คาดวา
อัตราความยากจนสุดขีดในป 2030 จะอยูที่รอยละ 6 ซึ่งจะ

ทําใหไมสามารถขจัดความยากจนไดตามเปาหมาย (2) จํานวน
ผูอดอยากหิวโหยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2558 
จากภาวะสงครามยืดเย้ือและปญหาความขัดแยง (3) จํานวน
เด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบที่มีนํ้าหนักเกินและเปนโรคอวนมีจํานวน
เพิ่มขึ้น (4) ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง โดยมีพันธุ
พืชพันธุ สัตว ประมาณ 1 ลานชนิดที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ  
(5) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง 
(6) กลุ มประชากรผู ดอยโอกาสยังคงไมไดรับโอกาสอยาง
เทาเทียม ชนบทกับเมืองยังคงมีความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษา
และสาธารณสุข และ (7) ความเหลื่อมลํ้าทางเพศยังคงมีอยู 
โดยสดัสวนการจางงานผูหญงิอยูทีร่อยละ 40 และผูหญงิทีอ่ยูใน
ตาํแหนงระดบับริหารก็มสีดัสวนเพยีงรอยละ 25 คาจางแรงงาน
ทีผู่หญงิไดรับยงัตํา่กวาผูชายถงึรอยละ 12 และประมาณ 1 ใน 5 
ของผูหญิงที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 49 ปถูกทารุณกรรมทางเพศ
 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายที่สําคัญ 
คือ ภาวะสงครามและความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมอืงทีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศ ภาวะโลกรอนทีย่งัมแีนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น ปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้งและนําไปสูความ
สูญเสียทางเศรษฐกจิและการโยกยายถ่ินฐาน ซ่ึงปจจบัุนรอยละ 85 
ของผูอพยพทั้งหมด 68.5 ลานคนอยูในประเทศกําลังพัฒนา 
รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกยังไดชะลอ
ตวัลง หลายประเทศดาํเนนินโยบายชาตนิยิม นาํไปสูความเส่ียง
ที่จะบรรลุเป าหมายดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การลดความยากจน และการลดความเหลื่อมลํ้าของรายได

การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในชวงสี่ปที่ผานมา

 กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักของ
ประเทศที่รับผิดชอบการจัดเก็บตัวชี้วัดของ เปาหมายที่ 2 และ
เปนหนวยงานสนับสนุนในตัวชี้วัดของเปาหมายที่ 6 8 13 14 
และ 15 ซึ่งมีการดําเนินงานสนับสนุนการอนุวัติวาระแหงการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สําคัญ ดังนี้

 SDG2 (ยุติความหิวโหย) : งานดานการสรางความ
มั่นคงทางอาหารไดดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรความ
มั่นคงทางอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 
– 2564 ที่สงเสริมการเขาถึงอาหารตามหลักโภชนาการอยาง

4 ปหลังการอนุวัติ

วาระแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

โดย นางจีราภา อินธิแสง โธฌีม 
นางสาวศิริรัตน ตั้งเจริญกิจกุล 

สวนนโยบายและแผนการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 755 ตุลาคม 25626

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



เพียงพอและยั่งยืน และการสงเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี 
ลดการสูญเสีย และรักษาเสถียรภาพการผลิตอาหาร นอกจาก
นี ้ยงัมโีครงการสงเสรมิการบรหิารจดัการอุปสงค อุปทานสนิคา 
เชน โครงการขาวครบวงจรทีช่วยใหมกีารผลติอยางเพยีงพอและ
สมดุล โครงการสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมซึ่งจะชวยใหเกษตรกรรายยอยพึ่งตนเองได ปจจุบัน
มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 70,172 ราย โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินคาเกษตรซึ่งสงเสริมอาหารปลอดภัยและลดการ
ใชสารเคมี ซึ่งปจจุบันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย 6.5 แสนไร และ
มาตรฐาน GAP 7.5 แสนไร 

 SDG6 (บริหารจัดการน้ํา) : ไดพัฒนาแหลงนํ้าอยาง
ตอเนื่องเพ่ือสรางหลักประกันแหลงนํ้าจืดที่ ย่ังยืน ตั้งแต
ป 2557 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2.58 ลานไร คิดเปน
ปรมิาณนํา้ 1,483 ลานลกูบาศกเมตร นอกจากนีย้งั มกีารพัฒนา
แหลงนํ้าขนาดเล็ก แหลงนํ้าธรรมชาติ นํ้าบาดาล และระบบ
อนรุกัษดนิและนํา้ซึง่ดาํเนนิการแลว 6,896 แหง คดิเปนปริมาณ
นํ้า 2,229 ลานลูกบาศกเมตร 

 SDG8 (เศรษฐกจิและการจางงาน) : ไดจดัทาํโครงการ
ที่ชวยการยกระดับรายไดเกษตรกร ท่ีสําคัญ เชน การเสริม
สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ ซึง่ปจจบุนัมสีมาชกิสหกรณ 11.57 ลานคน การสงเสรมิ
การจัดการแบบแปลงใหญเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ซึ่งมีพ้ืนที่ร วมโครงการแปลงใหญ 5.41 ลานไร 
เกษตรกรเขารวมโครงการ 3.15 แสนคน โครงการบรหิารจดัการ
พื้นที่เกษตรเชิงรุก (Agri map) เพื่อใชทรัพยากรการผลิตอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีพื้นที่ร วมโครงการ 4.4 แสนไร การ
ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม มีพื้นที่รวม
รวม 1.4 ลานไร การพัฒนา Smart farmers ใหเปนเกษตรกร
มืออาชีพ 1.01 ลานราย เพื่อบริหารจัดการฟารมทั้งการผลิต
และการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 SDG13 (การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ) : ไดดาํเนิน
การผานยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานเกษตร 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเนนการเพิ่มความสามารถในการ
ปรับตัวเกษตรกร และการจัดทําฐานขอมูล การวิจัย และ
การประเมินผลโครงการดานการปรับตัว

 SDG14 (นเิวศนทางทะเล) : ไดดาํเนนิการแกปญหาการ
ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรการควบคุม ภายใต
การกํากับของศูนยบัญชาการแกปญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีโครงการจัดระเบียบการประมง
ใหเปนมาตรฐาน ซึ่งไดมีการตรวจสอบการนําเขาสินคาสัตวนํ้า
จากเรือประมงตางประเทศ การควบคุมการแจงเขา-ออก

เรือประมงพาณิชย การติดตามและเฝาระวังการทําประมง
ในทะเล และในนานนํ้าภายใน การเฝาระวังการทําการ
ประมงของเรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําไทยนอกนานนํ้า 
การสํารวจและรวบรวมขอมูลสภาวะทรัพยากรและการ
ทําประมง เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต ตลอดจนบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมกับชุมชนประมง 

 SDG15 (นิเวศนทางบก) : ไดดําเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 
(United Nations Convention to Combat Desertification 
- UNCCD) และสนับสนุนการจัดตั้งความรวมมือทรัพยากรดิน
แหงประเทศไทย (Thai Soil Partnership) เพื่อเปนเวทีหารือ
แลกเปลี่ยนองคความรู ตลอดจนจัดกิจกรรมและแนวทาง
การจดัการและการใชประโยชนดนิอยางยัง่ยนื สามารถกอสราง
ฝายชะลอนํ้าเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า

ความทาทายในการบรรลุตามเปาหมาย SDGs 

 ที่ผานมาการรายงานผลการอนุวัติการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย สวนใหญเปนการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ ยังไมมีผลคํานวณตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนระดบัประเทศอยางชดัเจน เนือ่งจากขอจาํกดัเรือ่งขอมลู
และวธิกีารจดัเกบ็ ดงันัน้ การลงทนุดานระบบขอมลูสารสนเทศ
เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่ถูกตอง ทันเวลา รวมถึงขอมูลของกลุม
ที่ดอยโอกาส และกลุมที่เขาถึงยาก รวมทั้งการใชเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และวิธีการใหมในการผลิตขอมูลที่มีคุณภาพดี 
จงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนทีจ่ะตองเรงดาํเนนิการเพือ่ใหสามารถตดิตาม
ผลการอนุวัติฯ ได
 ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากผลการประชุม HLPF 2019 
หลายประการที่นาจะนํามาพิจารณาปรับใชตามบริบทของ
ประเทศไทยได คือ การจัดทําโครงการแบบพุงเปาในกลุม
ที่ตองการความชวยเหลือเรงดวน เพื่อการพัฒนาที่ “ไมทิ้งใคร
ไวขางหลัง” การเพิ่มการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะโดยเฉพาะการลงทุนในกลุมผูดอยโอกาส การสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการ
สงเสริมความเปนหุนสวนระหวางประเทศ การจัดทําแผนระยะ
ยาวใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมโยง
เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนกับวิธีงบประมาณ การสงเสริมให
องคกรบริหารสวนทองถิน่มสีวนรวมในการดาํเนนิการ ตลอดจน
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ในเรื่องนํ้า พลังงาน การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 
การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส การเติบโตของเมือง 
การขนสงอยางยั่งยืน การกํากับและบริหารงานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และการขจัดการคอรรัปชั่น

✤
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”

โดย ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยประเมินผล

ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน

ตัวชวยแกความยากจนใหเกษตรกร

 กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญ
กับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช 
จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแตป งบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และไดเปลี่ยนชื่อเปน
โครงการพฒันาศนูยเครอืขายปราชญชาวบาน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรใหเสามารถปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และดาํเนนิชวีติดวยการพึง่พาตนเองไดอยางเหมาะสม
กับสภาพภูมินิเวศและภูมิสังคม โดยในระยะแรกมุงหวังให
เกษตรกรสามารถลดรายจาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะ
สมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ในทองถิ่น และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเปนขั้นเปนตอน
ไปจนสามารถดําเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในขั้น
กาวหนาได ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนปแรกของการ
ขับเคลื่อนประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) โดยยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนา
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ใหความสาํคญักบัการกาํหนดทศิทาง
การพัฒนาที่มุ งสู การเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง 
ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังที่ไดกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกลาว มีกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเปนเจาภาพหลัก โดยไดดําเนินการ 
เชน คดัเลอืกศนูยเครอืขายปราชญชาวบานตามเกณฑท่ีกาํหนด
เพ่ือใหศนูยเครือขายปราชญชาวบานจดัการฝกอบรมเกษตรกร
ทัง้ภาคทฤษฎ ีและฝกปฏบิตัติามแนวทฤษฎใีหม โดยยดึปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 138 ศูนย 
ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด โดยมีเกษตรกรที่ผานการอบรม ตั้งแต
ปพ.ศ. 2550 – 2562 รวมทั้งสิ้น 367,156 ราย 

วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผาน

ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง

ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง 

ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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 จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ ในพื้นที่ 
16 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง แพร กาฬสินธุ มหาสารคาม 
บุรรีมัย ยโสธร รอยเอ็ด นครศรธีรรมราช สงขลา ตรงั นครนายก 
สพุรรณบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีและเพชรบรุ ีพบวา เกษตรกรทีผ่าน
การอบรมจาก ศนูยเครอืขายปราชญชาวบาน สามารถนาํความรู
ที่ไดรับไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
ดวยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชน 
ร อยละ 91.74 นําความรู เรื่องการทําบัญชีไปใชทําบัญชี
รายรับ – รายจายของครัวเรือน รอยละ 65.18 นําความรู
เรือ่งการพฒันาทีด่นิและการจดัการฟารมไปใช โดยการผลติปุย
หมัก นํ้าหมัก และสารควบคุมศัตรูพืชไวใชเอง รอยละ 81.93 
นําความรูเรื่องการผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน รอยละ 
86.75 นําความรูเรื่องการผลิตสินคาใชเอง เชน การทํานํ้ายา
อเนกประสงค สบู แชมพู ครีมนวดผม และนํ้ายาลางจาน 
รอยละ 66.02 นําความรูเรื่องการเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยการ
แปรรปูผลผลติไปใช รอยละ 72.38 นาํความรูเรือ่งการแยกขยะ
เพื่ออนุรักษดิน นํ้า สิ่งแวดลอมไปใชรอยละ 82.26 ซึ่งหลังจาก
เกษตรกรไดนําความรูไปใชแลว สงผลใหเกษตรกรสามารถ
ลดรายจายในครัวเรือน โดยการบริโภคผลผลิตของตนเอง 
เฉลีย่ 748 บาท/เดอืน ลดตนทนุซือ้ปุยเคม ีเฉลีย่ 313 บาท/เดอืน 
ลดคาใชจายในการซื้อสินคาอุปโภค เฉลี่ย 135 บาท/เดือน 
อีกทั้งยังทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนําผลผลิต
ไปแปรรูปเพื่อจําหนายเฉลี่ย 171 บาท/เดือน
 ผลจากการอบรมเกษตรกรของศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบาน จะเห็นไดวา เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการอบรมนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันดวยการพึ่งตนเอง
ดานปจจัยการผลิต ดานอาหาร และของใชในครัวเรือน ทําให
เกษตรกรสามารถลดรายจายจากการซื้อสินคาบริโภค อุปโภค 
ลดตนทุนดานปจจัยการผลิตจากการผลิตใชเอง ซึ่งเปน
การแกปญหาความยากจนใหเกษตรกร

✤

 จึงถือไดวา ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน เปนแหลง
เรียนรูที่สําคัญที่มีการถายทอดความรู และสถานที่ศึกษาดูงาน
ของเกษตรกรทีส่าํคญัทัง้ในและนอกชมุชน โดยกาํหนดหลักสตูร
อบรมของโครงการรวมกับศูนยเครือขายปราชญชาวบาน คือ 
การสอนใหเกษตรกรมีการปรับทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม 
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถดําเนินชีวิตได
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชองคความรู ภมูปิญญา
ทองถิ่น วิธีการผลิตโดยใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดตนทุน
การผลติตามทีแ่ตละศนูยปราชญชาวบานถนดั การทาํการเกษตร
ตามแนวทฤษฎใีหมโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ทาง
ดานทฤษฎ ีปฏบิตัแิละศกึษาดงูานในแปลงเกษตรกรรม การสอน
วิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกษตรกรดําเนินชีวิตดวย
การพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศและ
ภูมิสังคม และแกปญหาความยากจนใหแกเกษตรกรได
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บทความพิเศษ



ใหผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP (Good 
Agricultural Practice) ท่ีไดผลผลิตดี มีคุณภาพ หรือ
เปนสินคาโอท็อป (OTOP) ที่ตลาดตองการทําใหเกษตรกร
ยกระดับรายได เพื่อการดํารงชีพที่มั่นคง 

 รอยตรีบัญชา เพ็ชรรักษ ผูทําเกษตรผสมผสาน 
เลาใหฟงวา จากที่เคยเปนเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อเกษียณก็ได
ผันตัวออกมาเปนชาวบานเปนเกษตรกร เบื้องตนจึงตอง
เรียนรูเสริมสรางประสบการณงานดานเกษตรใหชํานาญ 
สืบคนขอมูลดานวิชาการเกษตรจากแหลงวิชาการ ขอรับ
คําแนะนําจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี เมื่อไดขอมูล
พอแลว ไดตัดสินใจทําเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและ
เลีย้งสตัว เพือ่ลดความเสีย่ง ใหมผีลผลติบรโิภคหรอืเหลอืขาย

 การดําเนินงาน ไดจัดการใชประโยชน พื้นที่ 2 ไร 
ที่มีพื้นที่สวนที่หนึ่งเปนบานพัก สวนที่สองจัดเปนพื้นที่
ปลูกไมผลและพืชผัก สวนที่สามจัดเปนคอกเลี้ยงหมู 
เปด และไก จดัใหมีแหลงนํา้ใชในการผลติเกษตร กจิกรรมหลกั 
คือ การเลี้ยงหมูแมพันธุและเลี้ยงหมูขุน ไดสรางโรงเรือน
หางจากบานพักและเปนที่ดอน นํ้าไมขัง เมื่อลางทําความสะอาด
พืน้คอกหม ูมลูหมทูีเ่กบ็ไดใสนํา้หมกัชวีภาพลงไปคลกุเคลา
เพือ่กาํจดักลิน่และปองกนัแมลงวันเขามารบกวน สวนมลูหมู
ที่ตากแหงไดนําไปใชในแปลงเกษตร อีกสวนหนึ่งขาย 

 เกษตรกรรม เปนกจิกรรมการปลกูพชื เลีย้งสตัว และ
ประมง แตการเลือกทําเพียงกิจกรรมเดียว จะมีความเสี่ยง
คอนขางสูงที่จะไมไดรับผลผลิตเมื่อตองประสบกับภัย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ แตถาเลือกทํา “เกษตรผสมผสาน” 
คือมีตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไป มีการวางแผนการผลิต 
ใชปจจัยผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิต ความเสี่ยง
ก็ลดลง ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกษตรผสม
ผสานจึงเปนทางเลือกในการยกระดับรายไดเพื่อนําไปสู
การดํารงชีพท่ีมั่นคง วันนี้จึงนําเรื่อง เกษตรผสมผสาน 
วิถีพอเพียง บนพื้นที่ 2 ไร ที่สิงหบุรี มาบอกเลาสูกัน

 คุณยศพนธ ทัพพระจันทร เกษตรจังหวัดสิงหบุรี 
เลาใหฟงวา จังหวัดสิงหบุรีมีพื้นที่การเกษตร 418,781 ไร 
แบงเปนพืน้ท่ีทํานา 377,826 ไร พืน้ทีป่ลูกพชืไร 11,002 ไร 
พื้นที่ปลูกพืชสวน เชน ปลูกไมผล พืชผัก 26,895 ไร พื้นที่
เลี้ยงสัตว 1,189 ไร และพื้นที่ประมง 1,869 ไร ประชากร
สวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทําการเกษตรเชิงเดี่ยว 
ทําไรนาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนงานเกษตร
ท่ีทําตั้งแต 2 กิจกรรม ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยง โดยได
สงเสริมใหเกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหวางแผนการปลูกและผลิต ปฏิบัติดูแลบํารุงรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ ใชปจจัยผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิต 

“เกษตรผสมผสาน” วางแผน-ลดตนทุน-ลดความเสี่ยง

สูตรสําเร็จวิถีพอเพียง บนพื้นที่ 2 ไร
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การเลี้ยงหมูมี ดังนี้ การเลี้ยงแมพันธุหมู ไดคัดเลือกแมพันธุ
หมูมาเลี้ยง 3 วิธี คือ
 1. ซื้อลูกหมูขุนจากฟารม คัดเลือกตัวที่มีนํ้าหนัก 
ประมาณ 90 กิโลกรัม หรืออายุ 4 เดือน นับจากวันอยานม 
มีลักษณะดีเชน มีเตานม 13 เตา ข้ึนไป หัวนมไมบอด 
แผนหลังกวาง ขาหลังใหญตรง แข็งแรง 
 2. ซือ้แมพนัธุหมทูีแ่หลงพนัธุด ีคดัเลือกขนาด อายุ 
นํ้าหนักและใกลเปนสัด มีขอดีคือ โครงรางใหญ ใหลูกดก 
 3. เลือกซื้อลูกหมูที่เกิดจากแมพันธุ ดี ราคาถูก 
สุขภาพดี ไมออนแอ และตานทานโรค

 การเลี้ยงหมูขุน นําลูกหมูอยานมเขาคอก ติดปาย
ระบุวันอยานมไวท่ีคอก เพื่อการดูแลและกําหนดวัน
จับขาย ชวงแรกที่เลี้ยงไดใหอาหารหมูเล็กหรือใหกิน
กลวยนํ้าวาสุกบาง เพราะลูกหมูยังหากินไมเกง ชวงอดนม 
2-3 วัน ตองปอกเปลือกกลวยสุกหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใหกิน 
ถาลูกหมูทองเสียใหลดอาหาร เมื่อดีขึ้นก็ใหกินอาหาร
เหมือนเดิม แตถาไมดีขึ้นตองใชยาฉีด หมูที่มีนํ้าหนัก 
15 กิโลกรัม ขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนอาหาร เบอร 2 มาผสม
ใหกิน เม่ือไดนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ไดเปลี่ยนเปนอาหาร 
เบอร 3 มาผสมใหกิน และเมื่อหมูนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม 
เปลี่ยนมาผสมอาหารปกติใหกิน 

 การทําบอบําบัด ไดสรางบอบําบัดอยูในระดับท่ี
ตํ่ากวาพ้ืนคอกหมู เพื่อใหนํ้าที่ลางทําความสะอาดไหล

ลงบอไดง าย ฉาบดวยปูนซีเมนตดานในวงบอซีเมนต
ปองกนันํา้ซมึเขาและปองกนักลิน่ไปรบกวนเพือ่นบาน และ
เมื่อมูลหมูเต็มบอไดสูบขึ้นมาใชประโยชนในการปลูกพืช 
รอยตรีบัญชา เลาใหฟงในทายนี้วา อีกกิจกรรมหนึ่งคือ 
เลี้ยงไกไข 15 ตัว มีไขใหเก็บ 10-14 ฟอง ตอวัน วิธีเลี้ยง

“

”

“

”

จากที่เคยเปนเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อเกษียณก็ได

ผันตัวออกมาเปนชาวบานเปนเกษตรกร 

เบื้องตนจึงตองเรียนรูเสริมสรางประสบการณ

งานดานเกษตรใหชํานาญ สืบคนขอมูล

ดานวิชาการเกษตรจากแหลงวิชาการ ขอรับ

คําแนะนําจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี
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✤
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ไดปลอยไกไปหากินเศษอาหารที่ตกหลนจากการเลี้ยงหมู
หรือเศษพืชผักผลไมเพ่ือลดตนทุนคาอาหารเม็ด และได
จัดอาหารเม็ดใหไกกินเพื่อเสริมใหเพียงพอตอการเจริญ
เติบโตใหผลผลิตคุณภาพ

 การปลูกพืช ไดปลูกพืชอายุสั้นที่ใหผลผลิตไว
ไดเก็บกินในครัวเรือนกอน เหลือก็นําออกขายใหกับพอคา
ในหมูบานนําไปขายตอที่ตลาดสิงหบุรี พืชผักที่ปลูก เชน 
ผักโขม ผักสลัด มะเขือ กะเพรา ขา ตะไคร หรือดอก
ชมจันทร สวนไมผลที่ปลูก เชน มะมวง ฝรั่ง กลวยหอม 
กลวยเล็บมือนาง มะละกอ หรือมะนาว ปลูกมะนาว
ในวงบอซเีมนต เวลาน้ีมีผลมะนาวใหเกบ็มากนิและนาํออกขาย 
ปลูกชมจันทร ไม  เถาเลื้อยพืชผักสวนครัวที่ปลูกง าย

มีคุณภาพ จากกรมวิชาการเกษตร และการกาวสูความสาํเรจ็
มีผลผลิตใหเก็บกินหรือนําไปขายเปนรายได เปนเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําใหวิถีการ
ดาํรงชพีมีความม่ันคง จากเรือ่ง เกษตรผสมผสาน วถิพีอเพยีง 
บนพื้นที่ 2 ไร ที่สิงหบุรี ไดจัดการพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
ใชปจจัยผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิตที่ไดผลตอบแทน
คุมทุนหรือจดบันทึกกิจกรรม เปนวิถีการดํารงชีพที่มั่นคง 
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ รอยตรีบัญชา เพ็ชรรักษ เลขที่ 
20/1 หมูที่ 6 ตําบลพวกรวม อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
โทร. (081) 291-9687 หรอืทีส่าํนกังานเกษตรจงัหวดัสงิหบุรี 
โทร. (036) 813-488

ใหดอกดก นําไปแกงสมหรือลวกกิน
กับนํ้าพริกไดรสแซบอรอย ผักโขม
เปนพืชผักอีกชนิดที่กินอรอยไดเก็บ
บรรจุ ใส ถุ งไปวางขายตลาดผู ซื้อ
ชอบมาก พืชผักและไมผลจะมีผลผลิต
ใหทยอยเก็บไดตอเนื่องทุกวัน

 การทาํเกษตรผสมผสาน ไดจด
บนัทึกทุกกจิกรรมเพือ่นาํขอด ีขอดอย 
มาเปนแนวทางแกไขปรับปรุงวิธีผลิต
และการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม 
หรอื GAP (Good Agricultural Practice) 
ได ผลผลิตดี  มีคุณภาพ จึงได รับ
การรับรองให  เป นสินค าเกษตรดี
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

กันยายน

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีเน้ือที่เพาะปลูก 11.510 ลานไร ผลผลิต 7.563 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 657 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเน้ือที่เพาะปลูก 12.067 ลานไร ผลผลิต 7.964 ลานตันขาวเปลือก 

ผลผลิตตอไร 660 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 4.62 รอยละ 5.04 และรอยละ 

0.45 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณนํ้าใชการไดในเขื่อนสวนใหญและปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวา

ปที่แลว ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการ

ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชนํ้านอยแทน สําหรับผลผลิต

ตอไรลดลง เนื่องจากมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และมีวัชพืชขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหเมล็ดขาว

ไมสมบูรณ สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลงดวย

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.433 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.62 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562

รวม
ก.พ. 62 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 2.422 2.011 1.158 0.411 0.459 0.151 0.036 0.019 7.563

- รอยละ 11.84 32.02 26.60 15.32 5.44 6.07 2.00 0.46 0.25 100.00

  ขาวนาป ป 2562/63

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 พื้นที่เพาะปลูก 59.390 ลานไร ผลผลิต 25.762 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลติตอไร 434 กโิลกรมั เพิม่ข้ึนจากปการผลติ 2561/62 ท่ีมพีืน้ทีเ่พาะปลกู 59.329 ลานไร ผลผลติ 24.399 ลานตนัขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 411 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.10 รอยละ 5.59 และรอยละ 5.60 ตามลําดับ เนื่องจากราคาที่เกษตรกร

ขายไดมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นท่ีที่ปลอยวาง ปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และบางพื้นที่

สามารถปลูกนาปรอบท่ี 2 ไดมากกวาปที่แลว แตภาพรวมท้ังประเทศเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกขาวมีจํากัด 

สําหรบัผลผลิตตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมปีรมิาณนํา้เพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของตนขาว สงผลใหผลผลติภาพรวมท้ังประเทศ

เพิ่มขึ้น
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  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 16.060 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.34 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562/63

รวม
ส.ค. 62 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 63 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

1.914 2.308 1.958 16.060 2.481 0.629 0.260 0.075 0.077 25.762

- รอยละ 7.43 8.96 7.60 62.34 9.63 2.44 1.01 0.29 0.30 100.00

 1.2 การตลาด

  • แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลิต 2562/63 
     มตทิีป่ระชมุ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขาว (นบข.) คร้ังที ่1/2562 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 
เหน็ชอบแผนการผลติและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลติ 2562/63 และมตทิีป่ระชุม นบข. ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 2562 
เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลิต 2562/63 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับ
ติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การดําเนินงานประกอบดวย 5 ชวง ดังนี้
       ชวงที่ 1 การกําหนดอุปสงค อุปทานขาว ไดกําหนดอุปสงค 32.48 ลานตันขาวเปลือก อุปทาน 
34.16 ลานตันขาวเปลือก
      ชวงที่ 2 ชวงการผลิตขาว ไดแก 
       1) การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายสงเสริมการปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 58.99 ลานไร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ รอบที่ 2 
จํานวน 13.81 ลานไร
       2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 4.00 ลานครัวเรือน และ รอบที่ 2 
จํานวน 0.30 ลานครัวเรือน 
       3) การจัดการปจจัยการผลิต ไดแก โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี และควบคุมคาเชาที่นา
       4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา
       5) การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขาว ไดแก (1) โครงการระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 
(2) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข43 (3) โครงการสงเสริมระบบเกษตรแบบแมนยําสูง (4) โครงการ
สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย (6) โครงการรักษาระดับปริมาณ
การผลิตและคุณภาพขาวหอมมะลิ (7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพ้ืนที่ลุมต่ํา 13 ทุง (8) โครงการปรับเปล่ียน
พื้นที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาวไปเปนพืชอ่ืน (Zoning by Agri-Map) (9) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
(10) โครงการปลูกพืชปุยสด และ (11) โครงการประกันภัยพืชผล
      ชวงท่ี 3 ชวงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ไดแก (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รถเกี่ยวนวดขาว และ (2) โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง
ตลาดขาวนาแปลงใหญ 
      ชวงที ่4 ชวงการตลาดในประเทศ ไดแก (1) โครงการเชือ่มโยงตลาดขาวอนิทรียและขาว GAP ครบวงจร 
(2) โครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ พ.ศ. 2563-2565 (3) โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมและสรางการรับรูถึงคุณประโยชนของการบริโภคผลผลิตภัณฑนํ้านมขาว (4) โครงการรณรงคบริโภค
ขาวสาร Q และขาวพันธุ กข43 ปการผลิต 2561/62 (5) โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว (6) โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (7) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการในการเก็บสต็อก 
และ (8) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก
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      ชวงที่ 5 ชวงการตลาดตางประเทศ ไดแก (1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ (2) การสงเสริม
ภาพลกัษณและประชาสมัพนัธขาว ผลติภณัฑ และนวตักรรมขาว (3) การสงเสรมิพฒันาการคาสนิคามาตรฐานและปกปองคุมครอง
เครื่องหมายการคา/เครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย และ (4) การประชาสัมพันธการบริโภคขาวและผลิตภัณฑของไทย
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
  • โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562/63 รอบที่ 1
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกร ผูปลูกขาว 

ป 2562/63 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ วงเงินงบประมาณ 21,495.74 ลานบาท ดําเนินการในพื้นที่เพาะปลูกขาว

ทั่วประเทศ ซึ่งไดกําหนดชนิดขาว ราคา (ณ ความชื้นไมเกิน 15%) และปริมาณประกันรายได ไมเกินครัวเรือนละ 40 ไร 

โดยชดเชยเปนจํานวนตันในแตละชนิดขาว ดังนี้ 

  
ชนิดขาว

 ราคาประกันรายได ครัวเรือนละไมเกิน 

   (บาท/ตัน) (ตัน)

 ขาวเปลือกหอมมะลิ 15,000 14

 ขาวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 16

 ขาวเปลือกเจา 10,000 30

 ขาวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 25

 ขาวเปลือกเหนียว 12,000 16

  กรณเีกษตรกรเพาะปลกูขาวมากกวา 1 ชนดิ ใชสทิธิไ์ดไมเกนิจาํนวนขัน้สงูของขาวแตละชนดิ และเมือ่รวมกนัตองไมเกนิ

ขั้นสูงของชนิดขาวที่กําหนดไวสูงสุด

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนกันยายน 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคามีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผานมา เนื่องจากตางประเทศชะลอการสั่งซื้อขาวจากไทย สาเหตุหนึ่งจากการที่คาเงินบาทแข็งคาอยางตอเน่ือง 
สงผลใหขาวไทยมีราคาสูงกวาประเทศคูแขงมาก

 1.4 การสงออก

  ป 2561 ไทยสงออกขาว 11.232 ลานตันขาวสาร มูลคา 182,082 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกปริมาณ 
11.674 ลานตันขาวสาร มูลคา 175,161 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 3.78 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.95 (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-สิงหาคม) ไทยสงออกขาว 5.355 ลานตันขาวสาร มูลคา 90,276 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2561 ที่สงออก 7.270 ลานตันขาวสาร มูลคา 117,343 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 26.34 
และรอยละ 23.06 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2548 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 
ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน
ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-สิงหาคม) ไทยนําเขาขาว 12,938 ตันขาวสาร มูลคา 262 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2561 ที่นําเขา 9,146 ตันขาวสาร มูลคา 235 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 41.46 และรอยละ 11.48 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2562/63 ณ เดือนกันยายน 2562 
วาจะมีผลผลิต 494.218 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 498.949 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.95 จากป 2561/62

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดคาดการณบญัชสีมดลุขาวโลก ป 2562/63 ณ เดอืนกนัยายน 2562 
มีปริมาณผลผลิต 494.218 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2561/62 รอยละ 0.95 การใชในประเทศ 493.290 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มข้ึนจาก ป 2561/62 รอยละ 0.80 การสงออก/นําเขา 46.240 ลานตันขาวสาร เพ่ิมขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 0.55 
และสต็อกปลายปคงเหลือ 172.727 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 0.54
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก จีน แอฟริกาใต กัมพูชา ไทย สหรัฐอเมริกา กายานา และอินเดีย
   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล อารเจนตินา ปารากวัย เมียนมาร รัสเซีย และปากีสถาน
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เซเนกัล เคนยา เนปาล กินีแอฟริกาใต 
ไนจีเรีย โมแซมบิค เบนิน คาเมรูน เบอรกินา แองโกลา เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา 
   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อียิปต ฟลิปปนส จีน อิหราน อิรัก และอียู 
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส และจีน
   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อินเดีย และอินโดนีเซีย

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย-ฟลิปปนส

  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรัชดา ธนาดิเรก) เปดเผยวา กระทรวงพาณิชยรายงานใหที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบวา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทางการของฟลิปปนสไดประกาศยกเลิกการจํากัดปริมาณ
การนาํเขาขาวจากตางประเทศและยกเลกิการประมลูขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จทีจู)ี เน่ืองจากในชวงทีผ่านมาฟลปิปนสประสบปญหา
ขาวขาดตลาด ทําใหขาวภายในประเทศมีราคาสูงมาก
  การยกเลิกดังกลาว จะนําไปสูการซื้อขายขาวอยางเสรีในฟลิปปนส ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีของผูสงออกขาวไทยที่จะสง
ไปขายยังฟลิปปนสเพิ่มขึ้น โดยอาศัยความไดเปรียบจากการเปนประเทศผูสงออกขาวหลัก และยังเปนประเทศหนึ่งในสมาชิก
ของอาเซียน จึงเสียภาษีนําเขาขาวเพียงรอยละ 35 เมื่อเทียบกับคูแขงที่อยูนอกอาเซียนตองเสียภาษีรอยละ 50 และยังถูกจํากัด
ปริมาณนําเขาขาวไดสูงสุดไมเกิน 350,000 ตัน 
  ทั้งนี้ ฟลิปปนสเปนประเทศที่นําเขาขาวในอันดับตนๆ ของโลก โดยในชวงป 2557-2561 พบวา ไทยชนะ
การประมูลนําเขาขาวแบบจีทูจีในฟลิปปนสถึง 6 ครั้ง คิดเปนปริมาณการสงออกขาวรวม 1.1 ลานตัน หรือเปนมูลคา 
16,000 ลานบาท ดงันัน้ เมือ่ฟลปิปนสเปดเสรกีารซือ้ขายขาวแลว จงึมัน่ใจวาจะเปนโอกาสดสีาํหรับไทยทีจ่ะสงออกขาวไปฟลปิปนส
ไดมากขึ้น
  ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ, www.ryt9.com

  กัมพูชา

  สํานักงานบริการดานการสงออกขาวของกัมพูชา รายงานวา ในชวง 8 เดือนแรกของปน้ี กัมพูชาสงออกขาวไปจีน
มากขึ้น 132,947 ตัน เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 54 ทําใหจีนยังคงเปนประเทศที่ซื้อขาวจากกัมพูชามากที่สุด
ในชวงดังกลาว และปริมาณขาวสงออกจากกัมพูชาทั้งหมดเปนขาวสารที่สงไปยังจีนถึงรอยละ 39 ขณะที่กัมพูชาสงออกขาว
ไปยังตลาดยุโรปไดเพียง 120,061 ตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 47 สําหรับภาพรวมการสงออกขาวของ
กัมพูชานั้น ในชวง 8 เดือนแรกของปนี้ กัมพูชาสงออกขาวไปยัง 51 ประเทศ เปนจํานวน 342,045 ตัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนเพียงรอยละ 0.1
  นอกจากนี้ ทางการกัมพูชาไดสงเสริมใหชาวนาปลูกขาวหอมมะลิออรแกนิกเพ่ิมมากขึ้น หลังจากที่บริษัทสงออกขาว
หลายรายมองเห็นชองทางทํากําไร เพราะเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคในตลาดบนของยุโรป และอเมริกา
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  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กรุงพนมเปญ กลาวถึง บริษัทสงออกขาวรายใหญของกัมพูชา ไดเล็งเห็น
ถึงโอกาสทองในตลาดขาวออรแกนิก เริ่มปรับแผนการตลาดหันมาสงเสริมการปลูกขาวออรแกนิกอยางจริงจัง ตั้งแตตนนํ้ายัน
ปลายนํ้า ทําทุกอยางใหไดมาตรฐานทั้งของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ลงทุนพัฒนาสายการผลิตใหมทั้งระบบตั้งแตโรงสีขาว 
โรงอบขาว และเครื่องจักรสําหรับบรรจุขาว ทําสัญญาซื้อขายในรูปแบบ Contract Farming กับเกษตรกรในจังหวัดพระวิหาร
และปนเตียเมียนเจย ที่ปลูกขาวออรแกนิกกวา 3,000 ราย พื้นที่เพาะปลูกกวา 5,000 เฮกตาร (31,250 ไร) รับซื้อผลผลิตขาวป
ละ 8,000-10,000 ตัน ใหราคาสูงกวาตลาดรอยละ 15-30 เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกร ขณะเดียวกันมีขาวปอนเขาสายการผลิต
อยางตอเนื่อง ทําใหสามารถผลิตและสงออกเพิ่มขึ้น ตอมาจึงเริ่มมีบริษัทสงออกขาวรายอื่นๆ ใหความสนใจตลาดขาวเดียวกัน
เพิ่มมากขึ้น เกิดการแขงขันเพิ่มขึ้น คนที่ไดประโยชนจากการแขงขันคือชาวนากัมพูชา
  โดยราคาขาวออรแกนิกที่มีราคาดีกวาขาวขาวธรรมดา แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ขาว Organic red Jasmine 
ตันละ 1,407 ดอลลารสหรัฐฯ (43,300 บาท) ขาว Organic Jasmine ตันละ 1,377 ดอลลารสหรัฐฯ (42,200 บาท) และ
ขาว Organic brown Jasmine ตันละ 1,250 ดอลลารสหรัฐฯ (38,500 บาท)
  ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพไทยรัฐ

  เวียดนาม

 ภาวะราคาขาวปรับลงสู ระดับตํ่าสุดในรอบกวา 12 ป ทามกลางภาวการณคาท่ีซบเซา เน่ืองจากความตองการขาว
จากตางประเทศลดลงโดยเฉพาะตลาดหลัก เชน ฟลิปปนส และจีน โดยราคาขาวขาว 5% ตันละ 325 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปน
ระดับราคาที่ตํ่าที่สุดนับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 หรือเกือบ 12 ปที่ผานมา โดยราคาในปจจุบันปรับลงประมาณรอยละ 13 
นับตั้งแตตนปที่ผานมา
  วงการคารายงานวา ชวงนี้ยังไมมีคําสั่งซื้อใหมๆ จากตลาดหลักเขามา ขณะที่ความตองการขาวจากตลาดฟลิปปนส
มีแนวโนมลดลง เพราะใกลเขาสูชวงฤดูเก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนนี้ ซึ่งวงการคาคาดวารัฐบาลฟลิปปนสจะออกมาตรการ
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศ จึงทําใหไมมีคําสั่งซื้อเขามา อยางไรก็ตาม ในชวงนี้ผู สงออกยังคงมีสัญญาสงมอบขาว
ที่คางอยูและเตรียมการขนถายสินคาที่ทาเรือ Ho Chi Minh City ชวงวันที่ 1-15 กันยายน 2562 ประมาณ 82,450 ตัน 
โดยสวนใหญสงไปยังประเทศในแถบแอฟริกา และฟลิปปนส
  สําหรับการสงออกขาวเดือนกันยายน ชวงระหวางวันที่ 1-14 กันยายน 2562 มีการสงออกขาวแลวประมาณ 
265,400 ตัน โดยสวนใหญเปนการสงออกขาวขาว 5% ประมาณ 68,000 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ไนจีเรีย

  สํานักขาว Reuters รายงานวา รัฐบาลไนจีเรียจะปดพรมแดนทางตะวันตกบางสวนที่ติดกับประเทศเบนิน 
เพื่อควบคุมการลักลอบขนขาวซึ่งกําลังคุกคามความพยายามของประเทศในการเรงการผลิตในประเทศ ซึ่งรัฐบาลตองการให
ไนจีเรียมีขาวที่พอเพียง จึงกําหนดมาตรการควบคุมการนําเขา
  ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ไดนํานโยบายเขมงวดการนําเขาขาวมาใชตั้งแตเขารับตําแหนงในป 2558 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการนําเขาเพื่อกระตุนการผลิตในประเทศ และเพื่อเพิ่มทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
  นอกจากนี ้ประธานาธบิดยีงักลาวอกีวา จะมกีารประชมุกับประเทศเบนินและ ไนเจอรประเทศเพ่ือนบานทางตอนเหนอื
ของไนจีเรีย เพื่อกําหนดมาตรการในการตรวจสอบการลักลอบขนขาวขาม ชายแดน ซึ่งรัฐบาลระบุวาการนําเขาขาวและขาวสาลี
ของไนจีเรียมีมูลคาประมาณ 4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป ขณะที่ประชาชนกวา 190 ลานคน พึ่งพาการนําเขาขาว
เปนสวนใหญ เนื่องจากความสามารถในการผลิตขาวมีจํากัด และเมื่อตนเดือนที่แลว ไดสั่งการธนาคารกลางใหหยุดการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสําหรับการนําเขาสินคาอาหาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการผลักดันเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย

  ราคาสงออกขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทามกลางภาวะความตองการขาวจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบแอฟริกามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาเงินรูปมีแนวโนมแข็งคาขึ้น โดยขาวนึ่ง 5% ราคาอยูที่ตันละ 370-376 ดอลลาร
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1-2 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่อุปทานขาวเปลือกในประเทศมีปริมาณจํากัด ทําใหราคาขาวคอนขางทรงตัว ผูสงออก
ตองปรับราคาขึ้นเล็กนอย ประกอบกับคาเงินรูปปรับตัวแข็งคาขึ้นจากกอนหนานี้ที่ออนคาลงไปจนแตะระดับ 72.4 รูปตอดอลลาร
สหรัฐฯ ทามกลางภาวะเศรษฐกิจขยายตัวตํ่าที่สุดในรอบ 6 ป
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  กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานวา การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 
2562) ขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 มีประมาณ 233.75 ลานไร ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับจํานวน 238.6 ลานไร 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากฤดูฝนปนี้มาลาชากวากําหนดมากกวา 1 สัปดาห ขณะที่การเพาะปลูกธัญพืชในฤดูการ
ผลติหลกั (summer-sown crops) มปีระมาณ 654 ลานไร ลดลงรอยละ 0.6 เมือ่เทยีบกบั 657 ลานไร ในชวงเดยีวกันในปทีผ่านมา 
โดยเกษตรกรไดลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ออย ถั่วลิสง และอื่นๆ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 
หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ
  กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานวา ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 
ประเทศอินเดียมีระดับปริมาณนํ้าฝนทั้งประเทศในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยปกติประมาณรอยละ 4 โดยพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต 
มีปริมาณฝนมากกวาคาปกติประมาณรอยละ 23 และรอยละ 11 ตามลําดับ ขณะที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ยังคงมีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติประมาณรอยละ 8 และรอยละ 18 ตามลําดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ไดใหคําจํากัดความ
ของปริมาณฝนในระดับปกติหรือคาเฉลี่ยของฝนที่ตกในชวงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของคาเฉลี่ยในรอบ 50 ปที่ 
89 เซนติเมตร หรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยกอนหนานี้กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณวา ฤดูมรสุมของปนี้จะเริ่มมี
พายุฝนพัดเขาชายฝงทางตอนใตของประเทศในชวง ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ซึ่งลาชากวาที่เคยคาดไววาจะเปนวันที่ 
6 มิถุนายน 2562 ซึ่งตามปกติแลวลมมรสุมจะพัดเขาทางตอนใตของประเทศที่แควน Kerala ในชวงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกป 
และจะเริ่มลาถอยไปที่แควน Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในชวงเดือนกันยายน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกันยายน 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะล ิเฉลี่ยตันละ 16,672 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 16,035 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2562 รอยละ 3.97 และสูงขึ้นจากตันละ 15,138 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 10.13
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,864 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,897 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2562 รอยละ 0.41 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,553 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 4.12

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 34,636 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 33,364 บาท ของเดอืนสิงหาคม 
2562 รอยละ 3.81 และสูงขึ้นจากตันละ 33,150 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 4.48
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,550 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,764 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 1.82 และลดลงจากตันละ 11,750 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 1.70

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,253 ดอลลารสหรัฐฯ (38,030 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้น
จากตันละ 1,207 ดอลลารสหรัฐฯ (36,817 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2562 รอยละ 3.67 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 3.24) 
และสูงขึ้นจากตันละ 1,131 ดอลลารสหรัฐฯ (36,586 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 10.79 (สูงขึ้นในรูปเงินบาท
รอยละ 3.95)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 426 ดอลลารสหรัฐฯ (12,919 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 430 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,112 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 0.93 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.47) แตสูงขึ้นจากตันละ 406 
ดอลลารสหรัฐฯ (13,118 บาท/ตัน) ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 4.93 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.52) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.3106 (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนกันยายน 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 35.000 -0.26 35.300 0.86

บราซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.310 -1.63 7.140 -2.33

พมา 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชา 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.000 -1.68

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 116.420 2.78 112.000 -3.80

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 36.700 0.85 37.400 1.91

ญี่ปุน 8.079 7.876 7.929 7.787 7.650 -1.20 7.700 0.65

เกาหลีใต 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.880 0.31

เนปาล 3.190 2.863 3.480 3.310 3.730 4.68 3.530 -5.36

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.410 4.662 4.788 6.61 4.900 2.34

ปากีสถาน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.400 2.10 7.500 1.35

ฟลิปปนส 11.914 11.008 11.686 12.235 11.732 0.75 12.200 3.99

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.340 4.36 20.500 0.79

เวียดนาม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.923 -0.15 28.300 1.35

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 5.948 -16.45

อื่น ๆ 48.968 42.435 43.658 43.259 48.790 0.12 42.932 -12.01

รวม 482.351 476.675 491.115 494.859 498.949 1.06 494.218 -0.95

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 122.085 135.048 142.345 149.618 162.246 6.94 171.799 5.89

ผลผลิต 482.351 476.675 491.115 494.859 498.949 1.06 494.218 -0.95

นําเขา 42.744 40.207 48.116 47.553 45.985 3.19 46.240 0.55

ใชในประเทศ 474.912 469.378 483.842 482.231 489.396 0.87 493.290 0.80

สงออก 42.744 40.207 48.116 47.553 45.985 3.19 46.240 0.55

สต็อกปลายป 135.048 142.345 149.618 162.246 171.799 6.31 172.727 0.54

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.310 0.527 0.391 0.291 0.340 -4.01 0.300 -11.76

บราซิล  0.895 0.641 0.594 1.245 0.800 4.49 0.650 -18.75

พมา  1.735 1.300 3.350 2.750 2.800 18.61 2.600 -7.14

กัมพูชา  1.150 1.050 1.150 1.300 1.200 3.03 1.300 8.33

จีน  0.262 0.368 1.173 2.058 3.300 97.15 3.600 9.09

อียู  0.251 0.270 0.369 0.308 0.300 5.00 0.300 0.00

กายานา  0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย  11.046 10.062 12.573 11.791 11.600 2.60 11.800 1.72

ปากีสถาน  4.000 4.100 3.647 3.913 4.100 0.03 4.000 -2.44

ปารากวัย  0.371 0.557 0.537 0.650 0.650 13.61 0.600 -7.69

รัสเซีย  0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกาใต  0.120 0.145 0.109 0.113 0.115 -3.29 0.125 8.70

ไทย  9.779 9.867 11.615 11.056 8.700 -1.19 9.000 3.45

อุรุกวัย  0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนาม  6.606 5.088 6.488 6.590 6.500 2.29 6.500 0.00

สหรัฐฯ  3.381 3.343 3.349 2.780 3.000 -4.15 3.100 3.33

อื่น ๆ  4.852 1.264 1.159 1.356 1.130 -24.75 0.915 -19.03

รวม  42.744 40.207 48.116 47.553 45.985 3.19 46.240 0.55

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562
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ตารางที่ 4 ปริมาณการนําเขาขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.450 0.470 0.450 0.490 0.525 15.58 0.540 2.86

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.700 15.58 0.725 3.57

บราซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.700 9.77 0.850 21.43

เบอรกินา 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 3.250 -9.00 3.100 -4.62

ไอเวอรี่โคสต 1.150 1.300 1.350 1.500 1.600 8.37 1.600 0.00

อียิปต  - 0.116 0.090 0.230 0.900  - 0.600 -33.33

อียู 1.786 1.816 1.985 1.922 2.100 3.88 2.050 -2.38

กานา 0.580 0.700 0.650 0.830 0.800 8.48 0.800 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.850 18.48 0.900 5.88

อิหราน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.150 -4.17

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.200 6.39 1.150 -4.17

ญี่ปุน 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนยา 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มาเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.770 1.99 0.785 1.95

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.675 1.95 0.700 3.70

เนปาล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 2.100 0.00 2.200 4.76

ฟลิปปนส 2.000 0.800 1.200 2.500 3.100 22.34 2.700 -12.90

ซาอุดิอาระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.200 5.13 1.300 8.33

แอฟริกาใต 0.912 0.958 1.054 1.071 1.000 3.00 1.050 5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.925 5.95 0.940 1.62

อื่น ๆ 17.549 12.397 15.95 16.48 13.68 -2.12 13.73 0.37

รวม 42.744 40.207 48.116 47.553 45.985 3.19 46.240 0.55

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562
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ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.500 0.26 35.700 0.56

บราซิล 7.925 7.900 7.950 7.750 7.500 -1.29 7.530 0.40

พมา 10.500 10.400 10.000 10.200 10.325 -0.53 10.500 1.69

กัมพูชา 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.400 2.33

จีน 141.000 141.028 141.761 142.487 142.970 0.38 143.000 0.02

อิยิปต 4.000 3.900 4.300 4.200 4.150 1.49 4.000 -3.61

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 101.220 1.15 102.000 0.77

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.000 -0.09 38.000 0.00

ญี่ปุน 8.830 8.806 8.730 8.600 8.556 -0.86 8.480 -0.89

เกาหลีใต 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.480 -4.92

เนปาล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.430 5.06 4.280 -3.39

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.100 3.86 7.300 2.82

ฟลิปปนส 13.000 12.900 12.900 13.250 14.100 1.91 14.600 3.55

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 11.200 4.25 11.200 0.00

เวียดนาม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.500 -0.91 22.000 2.33

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.577 3.17 4.160 -9.11

อื่น ๆ 68.046 62.869 65.671 66.757 68.611 0.77 70.386 2.59

รวม 474.912 469.378 483.842 482.231 489.396 0.87 493.290 0.80

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562
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ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก

(ประมาณการเดือน กันยายน 2562)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2557/58 ป 2558/59 ป 2559/60 ป 2560/61
ป 2561/62 

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

จีน  76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 117.800 2.43

อินเดีย  17.800 18.400 20.550 22.600 26.200 10.28 25.000 -4.58

อินโดนีเซีย  4.111 3.509 2.915 4.163 3.261 -2.88 3.158 -3.16

ญี่ปุน  2.821 2.552 2.410 2.228 1.949 -8.38 1.794 -7.95

ฟลิปปนส  2.409 2.117 2.003 2.288 3.490 8.54 3.790 8.60

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 3.699 -27.78 4.249 14.87

เวียดนาม -  1.555 0.967 1.034 1.357  - 1.557 14.74

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.424 -6.11 1.136 -20.22

อื่น ๆ  20.637 16.334 16.573 16.991 15.419 -5.29 14.243 -7.63

รวม  135.048 142.345 149.618 162.246 171.799 6.31 172.727 0.54

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกันยายน 2562

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.235 ลานตัน 
มูลคา 3,080 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.193 ลานตัน 
มูลคา 2,575 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
21.76 และรอยละ 19.61 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.82 
ลานตัน สูงขึ้นจากปริมาณ 0.81 ลานตัน ในเดือนที่ผานมา 
คิดเปนรอยละ 1.23 และมีมูลคา 1,882 ลานบาท ลดลงจาก
มูลคา 1,884 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 0.11 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนกันยายน 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ร าคาหั วมั น สํ าปะหลั ง สดที่ เ กษตรกรขาย ได  
ณ ระดับไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.65 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัม
ละ 1.72 บาท ในเดือนท่ีผานมารอยละ 4.07 และลดลงจาก
กโิลกรมัละ 2.49 บาท ในชวงเดยีวกนัของปท่ีผานมารอยละ 33.73
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉล่ีย
กโิลกรมัละ 4.80 บาท ราคาลดลงจากราคากโิลกรมัละ 4.83 บาท 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 0.62 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
5.67 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.34
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.56 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.59 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.46 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 3.81
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ช้ันพิเศษ เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 13.15 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.16 บาท 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 0.68 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
15.35 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.68

มันสําปะหลัง

โดย : นางมณทิรา ไทรนอย
 น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ

     นายจิรายุ จะเรียมพันธุ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสู ตลาด
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่
เก็บเกี่ยว 8.70 ลานไร ผลผลิต 31.43 ลานตัน ผลผลิตตอไร 
3.62 ตัน เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ลานไร 
ผลผลิต 29.37 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.53 ตัน พบวา 
พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.44 
รอยละ 7.01 และรอยละ 2.55 ตามลําดับ โดยเดือนกันยายน 
2562 คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 0.71 ลานตัน (รอยละ 
2.26 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.06 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

สิงหาคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.073 ลานตัน มูลคา 
514 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.200 ลานตัน มูลคา 
1,418 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 63.50 
และรอยละ 63.75 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 359.16 ตัน มูลคา 
3.273 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 169.71 ตัน มูลคา 
1.482 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 111.63 
และรอยละ 120.85 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : น.ส.วรินทร วรหาญ
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2562/63 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
วาม ี1,104.88 ลานตนั ลดลงจาก 1,122.17 ลานตนั ในป 2561/62 
รอยละ 1.54 โดยสหรัฐอเมริกา จีน อารเจนตินา และเอธิโอเปย 
ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,128.16 ลานตัน 
ลดลงจาก 1,132.18 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 0.35 
โดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุน และแคนาดา มีความ
ตองการใชลดลง สําหรับการคาของโลกมี 172.84 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 171.84 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 0.58 
โดยสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ยูเครน รัสเซีย เม็กซิโก และ
แอฟริกาใต สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก 
อหิราน เวยีดนาม อยีปิต จนี โคลอมเบยีซาอดุอิาระเบีย มาเลเซยี 
โมร็อกโก ตุรกี ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ กัวเตมาลา เคนยา 
และสหรัฐอเมริกา มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนกันยายน 2562 (1-15 กันยายน 2562) 
ไมมีรายงานการสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกันยายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5% เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.54 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 
7.33 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 รอยละ 2.86 และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.56 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 14.94 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.02 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.76 บาท 
ของเดือนสิงหาคม 2562 รอยละ 4.51 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 5.22 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 15.33

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตว รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.06 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.11 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 
ร อยละ 0.55 แต  เพิ่มขึ้นจากกิ โลกรัมละ 8.65 บาท 
ของเดือนกันยายน 2561 ร อยละ 4.74 สําหรับราคา
ขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.41 บาท 
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.30 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 1.33 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.23 บาท ของ
เดือนกันยายน 2561 รอยละ 2.19
 ราคาส งออก เอฟ.โอ.บี .  เฉลี่ยตันละ 302.10 
ดอลลารสหรัฐฯ (9,157 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 304.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (9,274 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 0.63 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 117.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยตันละ 278.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (8,998 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.67 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 159 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 143.80 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,421 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 157.48 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,873 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 8.69 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 452.00 บาท 
เม่ือเทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2561 เฉลีย่ตนัละ 135.83 ดอลลารสหรัฐ ฯ
(4,454 บาท/ตัน) เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.87 แตลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 33.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมนัเสน ราคาเฉลีย่ตนัละ 233 ดอลลารสหรัฐฯ 
ราคาลดลงจากตันละ 238 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 2.10 แตราคาทรงตัวเทากับชวงเดียวกันของปที่ผานมา
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา

 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 
455 ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสงูขึน้จากตนัละ 451 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 0.89 แตลดลงจากตันละ 502 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 9.36

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 329.55 339.55 -2.95

ผลผลิต 1,104.88 1,122.17 -1.54

นําเขา 172.84 171.84 0.58

สงออก 172.84 171.84 0.58

ใชในประเทศ 1,128.16 1,132.18 -0.35

สต็อกปลายป 306.27 329.55 -7.06

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : น.ส.วรินทร วรหาญ
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเน ผลผลติขาวฟางโลก 
ป 2562/63 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 วามี 59.17 ลานตัน 
ลดลงจาก 59.28 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 0.19 
โดยประเทศผูผลติสาํคญั เชนสหรฐัอเมรกิา ซดูาน บูรกินาฟาโซ 
ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 มี 59.63 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
58.98 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.11 โดยไนจีเรีย 
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เอธิโอเปย อินเดีย จีน และออสเตรเลีย 
มคีวามตองการใชเพิม่ขึน้ ดานการคาโลกคาดวาม ี3.53 ลานตนั
เพิ่มขึ้นจาก 3.51 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 0.57 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.84 4.53 6.73

ผลผลิต 59.17 59.28 -0.19

นําเขา 3.53 3.51 0.57

สงออก 3.53 3.51 0.57

ใชในประเทศ 59.63 58.98 1.11

สต็อกปลายป 4.37 4.84 -9.55

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดยสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ซูดาน และซูดานใต นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนกนัยายน 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2562/63 คาดการณ ณ เดือนมิถุนายน 
2562 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2562-มถินุายน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 112,485 ตัน 
และผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
 ป 2561/62 ที่มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 
111,235 ตัน และผลผลิตตอไร 137 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูก
ลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 
1.12 และรอยละ 2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกันยายน 2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่เขยีวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 
21.16 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 21.73 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2562 รอยละ 2.62 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
22.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 3.82
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
30.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 15.38
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เดือนนี้ เฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
27.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 17.39
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
27.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 28.00 บาท ของ
เดอืนสงิหาคม 2562 รอยละ 3.57 แตสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 
18.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 50.00
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
15.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท ของ
เดอืนสงิหาคม 2562 รอยละ 6.25 แตสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 
12.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 25.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2562 สิงหาคม 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 28.00
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 30.92 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 30.98 บาท ของเดอืนสิงหาคม 
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

 ในป 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.149 ลานไร 
ลดลงจาก 0.150 ลานไร ในป 2561/62 รอยละ 0.67 
ผลผลิต 43,087 ตัน ผลผลิตตอไร 290 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
จาก 42,898 ตนั และผลผลติตอไร 286 กโิลกรมั ในป 2561/62 
รอยละ 0.44 และรอยละ 1.40 ตามลําดับ 

2562 รอยละ 0.19 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.93 บาท 
ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 14.82
 ถ่ัวเขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 27.91 บาท 
ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 27.96 บาท ของเดอืนสงิหาคม 2562 
รอยละ 0.18 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.92 บาท 
ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 16.68
 ถัว่เขยีวผวิดําคละ ชัน้ 1 เดือนนีร้าคากโิลกรัมละ 27.91 บาท 
ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 28.97 บาท ของเดอืนสงิหาคม 2562 
รอยละ 16.68 แตสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 18.90 บาท 

ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 47.67
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
15.86 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.90 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2562 รอยละ 6.15 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
12.87 บาท ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 23.23
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 32.73 บาท 
ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 32.79 บาท ของเดอืนสงิหาคม 2562 
รอยละ 0.18 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.68 บาท 
ของเดือนกันยายน 2561 รอยละ 27.45

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บราซิล 117.00 123.00

สหรัฐอเมริกา 123.66 98.87

อารเจนตินา 55.30 53.00

จีน 15.90 17.10

อินเดีย 11.50 11.00

ปารากวัย 9.00 10.20

แคนาดา 7.27 6.50

อื่น ๆ 22.44 21.72

รวม 362.07 341.39

ทีม่า : Oilseeds : World Markets and Trade September, 2019
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2562/63 คาดการณ ณ เดอืนมถินุายน 2562 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง มิถุนายน 
2563) มเีนือ้ทีป่ลกู 93,258 ไร ผลผลติ 32,810 ตนั และผลผลติ
ตอไร 352 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561/62 ที่มีเนื้อที่ปลูก 
99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน และผลผลิตตอไร 338 กิโลกรัม 

พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 6.72 และผลผลิตลดลงรอยละ 
3.02 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.14 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกันยายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.70 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.56 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 19.85 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.68 บาท ของเดือน
กันยายน 2561 รอยละ 3.82

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 46.17 44.52 -3.57

นําเขา 3.32 3.39 2.11

สงออก 3.63 3.70 1.93

สกัดนํ้ามัน 17.90 18.35 2.51

สต็อกปลายป 5.25 3.90 -25.71

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Sep, 2019.

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.00 17.50 2.94

อินเดีย 4.70 5.20 10.64

อื่น ๆ 24.47 21.82 -10.83

รวม 46.17 44.52 -3.57

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Sep, 2019.

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรฐัประมาณการผลผลติถัว่เหลอืงโลก
ป 2562/63 ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีประมาณ 341.39 
ลานตัน ลดลงจาก 362.09 ลานตันของปที่ผานมารอยละ 5.79
ถั่วเหลืองจากบราซิลราคาเพิ่มขึ้นจากขอขัดแยงทางการคา
ระหวางจีนกับอเมริกา
 ผู นํ า เข าจากจีนเลื่อนการนําเข าถั่ ว เหลืองจาก
บราซิล เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากการขัดแยง
ทางการคาระหวางจีน-อเมริกา ราคาถั่วเหลืองบราซิลสูงขึ้น
จากตนัละ 380 ดอลลารสหรฐัฯ เปน ตนัละ 400 ดอลลารสหรัฐฯ 
และความตองการซื้อถ่ัวเหลือง เพื่อผลิตอาหารสัตวของจีน
ไมมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลืองชนิดคละใน
เดือนนี้ ไมมีรายงานราคา 

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง
สกัดนํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมาและทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 858.76 เซนต (9.78 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 
889.70 เซนต (10.13 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
3.48 และสูงขึ้นจากบุชเชลละ 840.23 เซนต (10.10 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.21
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 294.14 ดอลลารสหรัฐฯ (9.11 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 309.11 ดอลลารสหรัฐฯ (9.58 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.84 และลดลงจากตันละ 308.78 
ดอลลารสหรัฐฯ (10.10/กก.) ในเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา
รอยละ 4.74
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดวาป 2562 

ผลผลิตปาลมนํ้ามันเดือนกันยายนจะมีประมาณ 1.225 

ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.221 ลานตัน สูงขึ้นจาก

ผลผลิตปาลมทะลาย 1.151 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 

0.207 ลานตัน ของเดือนสิงหาคม คิดเปนรอยละ 6.43 

และรอยละ 6.76 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง

 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย

สงมอบในเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวลดลงอยู ที่ 2,189 

ริงกิตตอตัน (524.06 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 1.70 

ซึ่งราคาไดปรับตัวลดลงมากสุดในรอบ 3 อาทิตย การสงสินคา

ปาลมนํ้ามันลดลงรอยละ 3.9 – 10.8 (ระหวางวันที่ 1-20 

กันยายน) จากเดือนสิงหาคม ผลผลิตปาลมนํ้ามันเพ่ิมขึ้น

ร อยละ 4.6 ไปอยู ที่  1.82 ลานตัน จากเดือนสิงหาคม 

สตอกนํ้ามันปาลมดิบลดลงรอยละ 5.3 ไปอยูที่ 2.25 ลานตัน 

ขณะที่การสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 16.4 ไปที่ 1.73 ลานตัน 

จากเดือนสิงหาคม ขณะที่สัญญาซื้อขายลวงหนานํ้ามันพืช

 ถ่ัวลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.92 บาท 
สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 58.76 บาท ของเดือนสิงหาคม 2562 
รอยละ 23.55 แตเดือนกันยายน 2561 ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
58.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2562 แตลดลง
จากกิโลกรัมละ 60.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 2.50
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
52.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนสิงหาคม 2562 แตสูงขึ้น

ถั่วเหลืองสงมอบในเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 

0.2 อยางไรก็ตาม ราคานํ้ามันปาลมดิบไดรับผลกระทบจาก

การเคลื่อนไหวของนํ้ามันพืชอื่นที่เกี่ยวของที่แขงขันในตลาด

นํ้ามันพืชทั่วโลก

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.53 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.38 บาท 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.30 และลดลงจากกิโลกรัมละ 

3.01 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.95  

 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.34 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.24 บาท 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.62 และลดลงจากกิโลกรัมละ 

19.03 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.14  

 ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี

เฉลี่ย ตันละ 2,160.89 ริงกิต (16.06 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก

ตันละ 2,132.15 ริงกิต (15.86 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา

รอยละ 1.35 และสงูขึน้จากตนัละ 2,149.23 รงิกติ (17.13 บาท/กก.) 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.54  

 ราคานํา้มนัปาลมดบิซ้ือขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 

เฉลี่ยตันละ 567.75 ดอลลารสหรัฐฯ (17.46 บาท/กก.) 

สูงขึ้นจากตันละ 546.63 ดอลลารสหรัฐฯ (16.90 บาท/กก.) 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.86  และสูงขึ้นจากตันละ 541.26 

ดอลลารสหรัฐฯ (17.71 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของ

ปที่ผานมารอยละ 4.89  

จากกิโลกรัมละ 51.00 บาท ของเดือนกันยายน 2561 
รอยละ 2.94 

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนกันยายน 2562 มีผลผลิต 
44.52 ลานตัน ลดลงจาก 46.17 ลานตัน ของป 2561/62 
รอยละ 3.57 หรือคิดเปนรอยละ 8.76 ของผลผลิตพืชนํ้ามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 
2562/63 มปีรมิาณ 341.39 ลานตนั 69.54 ลานตนั และ 52.58 
ลานตัน ตามลําดับ
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

  ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลก
ป 2562/63 ณ เดือนกันยายน 2562 มีปริมาณ 27.19 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 25.92 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 4.90

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการ
ใชฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 26.51 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 26.22 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 1.11 ดานการนําเขา 
มีปริมาณ 9.42 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 9.25 ลานตัน ของป 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

   รายงานการสงออกนํ้าตาลของบราซิล
 อนิเดยี คาดวาจะสงออกนํา้ตาลเพิม่ขึน้เปน 4.50 - 5.00 
ลานตนั หลงัจากทีร่ฐับาลประกาศการอดุหนนุการสงออกเทยีบ

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกันยายน 2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.63 17.59 -0.23

ผลผลิต 25.92 27.19 4.90

นําเขา 9.25 9.42 1.84

ใชในประเทศ 26.22 26.51 1.11

สงออก 8.96 9.44 5.36

สต็อกปลายป 17.59 18.23 3.64

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA   
 ประจําเดือนกันยายน 2562

2561/62 รอยละ 1.84 ดานการสงออก มีปรมิาณ 9.44 ลานตนั 
เพิ่มขึ้นจาก 8.96 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 5.36

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก 

ประจําเดือนกันยายน สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนธันวาคม 2562 
ทาํสญัญาเดอืนกนัยายน เฉลีย่ปอนดละ 60.03 เซนต (กโิลกรมัละ 
40.68 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 59.12 เซนต (กิโลกรัมละ 
40.33 บาท) ของเดือนสิงหาคม 2562 รอยละ 1.54 และสูงขึ้น
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.35 บาท แตลดลงจากปอนดละ 
80.66 เซนต (กิโลกรัมละ 58.31 บาท) ของเดอืนกนัยายน 2561 
รอยละ 25.58 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 17.63 บาท

กับ 3.80 ลานตันของปนี้ และเมื่อตนเดือนทีผานมาอินเดีย
ไดอนุมัติเงินอุดหนุนการสงออกจํานวน 10,448 รูป/ตัน 
(1 เหรียญ สหรัฐฯ เทากับ 71.81 รูป) สําหรับนํ้าตาลจํานวน 
6.00 ลานตัน และในป 2561/2562 เงินอุดหนุนคาขนสง
ในการสงออกอยูที่ 2,300 - 4,300 รูป/ตัน
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ส.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 10.92 10.73 10.81 11.58 -0.77

มี.ค. 63 11.94 11.78 11.85 12.65 -0.80

พ.ค. 63 12.07 11.92 11.99 12.77 -0.78

ก.ค. 63 12.25 12.11 12.19 12.89 -0.70

ต.ค. 63 12.54 12.40 12.50 13.10 -0.60

มี.ค. 64 13.13 13.00 13.09 13.64 -0.55

พ.ค. 64 13.18 13.06 13.16 13.67 -0.51

ก.ค. 64 13.22 13.10 13.19 13.69 -0.50

ต.ค. 64 13.36 13.21 13.32 13.82 -0.50

มี.ค. 65 13.69 13.57 13.67 14.19 -0.52

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ส.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 311.80 301.50 309.80 312.10 -2.30

ธ.ค. 62 310.50 305.10 308.90 322.10 -13.20

มี.ค. 63 317.10 314.00 315.80 332.40 -16.60

พ.ค. 63 323.70 320.90 322.50 340.40 -17.90

ส.ค. 63 332.20 329.70 331.10 348.60 -17.50

ต.ค. 63 338.60 337.20 338.20 354.70 -16.50

ธ.ค. 63 346.80 344.60 345.80 361.50 -15.70
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ี ซือ้ขายลวงหนาสงมอบเดอืนกนัยายน

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 47.85 บาท 
ลดลงจาก 47.91 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.06 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.12
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 46.70 บาท 
ลดลงจาก 46.76 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 0.06 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.12
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.27 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 41.49 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.78 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.89
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.06 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 32.82 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.73

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
47.60 บาท ลดลงจาก 47.66 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 0.06 บาท หรือลดลงรอยละ 0.12
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
46.45 บาท ลดลงจาก 46.51 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 0.06 บาท หรือลดลงรอยละ  0.12
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.02 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 41.24 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.78 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.91
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.81 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 32.57 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.74

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
150.21 เซนตสหรัฐฯ (45.54 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 149.20 
เซนตสหรัฐฯ (45.52 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ  
1.01 เซนตสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.68
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
163.88 เยน (45.88 บาท) ลดลงจาก 174.38 เยน 
(49.61 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 10.50 เยน 
หรือลดลงรอยละ  6.02

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – กันยายน 
ป 2562 มีปริมาณ 3.27 ลานตัน (3.32 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.14 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ทีม่ผีลผลติ 3.14 ลานตนั (3.19 ลานตนัยางดบิ) โดยชวงทีผ่ลผลติ
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 43.61 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก 
ในป 2562 มีประมาณการการผลิต 14.07 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากป 2561 รอยละ 2.03 ที่มีปริมาณ 13.79 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม ป 2562 มีปริมาณ 1.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 9.2 
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 1.77 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2562 
มีประมาณการความตองการใชยาง 14.33 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากป 2561 รอยละ 2.80 ที่มีปริมาณ 13.94 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
39.13 บาท ลดลงจาก 40.81 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.68 บาท หรือลดลงรอยละ 4.12 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
38.63 บาท ลดลงจาก 40.31 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.68 บาท หรือลดลงรอยละ 4.17
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
38.13 บาท ลดลงจาก 39.81 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.68 บาท หรือลดลงรอยละ 4.22
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.59 บาท 
ลดลงจาก 19.33 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.74 บาท 
หรือลดลงรอยละ 9.03
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.78 บาท 
ลดลงจาก 16.84 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.06 บาท 
หรือลดลงรอยละ 6.30
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.84 บาท 
ลดลงจาก 36.36 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.52 บาท 
หรือลดลงรอยละ 1.44
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อท่ีใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหลง

ผลิตกาแฟทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการปลูกใหมในป 2559 

เริ่มใหผลไดในปนี้ สําหรับผลผลิตตอไรลดลง เน่ืองจากปน้ี

ทุกภาคของประเทศไทย ประสบปญหาสภาพอากาศรอนจัด 

และแลงยาวนานตั้งแตตนป 2562 ปริมาณนํ้าฝนไมเพียงพอ 

ทําใหตนกาแฟไมสมบรูณ การออกดอกนอย สวนทีอ่อกดอกแลว 

ดอกแหงไมติดผล สวนท่ีติดผลแลวผลมีขนาดเล็ก และ

แหงฝอ สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอะราบิกา เนื้อที่

ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนไมผลสวนไม

ยืนตน ตั้งแตป 2559 ใหผลผลิตปนี้เปนปแรก เชน จ.เชียงราย 

และเชียงใหม เปนตน สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจาก

กระทบแลงตั้งแตป 2561 ปริมาณนํ้าฝนท่ีนอยตนกาแฟ

จึงขาดนํ้า ทําใหดอกออกนอยสวนตนที่ติดดอกแลวดอกแหง 

ไมตดิผล สงผลใหภาพรวมผลผลติภาคเหนอืลดลงจากปทีผ่านมา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2559 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศรอน และแหงแลงในชวงออกดอก 

ตนกาแฟขาดนํ้า ทําใหออกดอกนอย สงผลใหภาพรวมผลผลิต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากปที่ผานมา

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

เพิ่มในพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2559 เริ่มใหผลในปนี้ เปนปแรก 

สวนผลผลติตอไรคาดวาลดลง จากสภาพอากาศแลงนานในชวง

ที่กาแฟออกดอก ทําใหดอกแหง และไมติดผลบางสวนที่กําลัง

จะออกดอก ไดรับนํ้าไมเพียงพอ ทําใหตนกาแฟเจริญเติบโต

ไมดี สงผลใหการออกดอกลดลง

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุ โรบัสตา เนื้อที่

ใหผลลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรโคนตนกาแฟ

ทีไ่มสมบรูณ และอายมุากออก เพือ่ปลกูใหมรวมทัง้โคนตนกาแฟ

ที่ปลูกแซมพืชอื่นที่เริ่มใหผลผลิตแลว เชน สวนทุเรียน เปนตน 

สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากกระทบแลง อากาศ

รอนจัด ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเปน

ชวงตนกาแฟออกดอกและติดผล ทําใหตนกาแฟขาดนํ้า และ

ไมสมบูรณ ออกดอกนอยลง สวนที่ออกดอกแลวเกสรตัวผู

ไมผสมเกสร ดอกแหงและไมติดผล สวนที่ติดผลแลว ผลมี

ขนาดเลก็ บางสวนแหงและฝอ ภาพรวมผลผลติภาคใตจงึลดลง

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการใช

เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปที่ผานมา

 ในป 2561 มีปริมาณ 95,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 75,000 ตัน

ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร อยละ 

6.08 เนื่องจากความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

75,000
80,000
85,000
90,000
95,000

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 6 เดอืนแรก 

(ม.ค. – มิ.ย.) ของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปทีผ่านมา มปีริมาณการสงออกเมลด็กาแฟดบิ 327.64 ตนั 

มูลคา 63.55 ลานบาท ลดลงรอยละ 43.99 และรอยละ 42.25 

ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 81.11 ตัน

มูลคา 17.87 ลานบาท โดยปริมาณลดลงรอยละ 1.89 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 755 ตุลาคม 2562 33

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



สวนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 19.10 สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณการ

สงออก 2,364.56 ตนั มลูคา 362.93 ลานบาท โดยปรมิาณลดลง

รอยละ 40.65 และรอยละ 19.37 ตามลาํดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม 

มปีรมิาณการสงออก 10,770.80 ตนั มลูคา 1,066.83 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 18.47 และรอยละ 21.93 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 6 เดือนแรก 

(ม.ค. – ม.ิย.) ของป 2562 เมือ่เทยีบกบัชวงเดียวกนัของปทีผ่านมา 

มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 14,794.26 ตัน มูลคา 

23,719.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 37.63 และรอยละ 41.50 

ตามลาํดบั สวนการนาํเขาเมลด็กาแฟคัว่ มปีรมิาณ 1,222.71 ตัน 

มูลคา 324.83 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.96 และ

รอยละ 29.49 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ

นําเขา 3,230.02 ตัน มูลคา 830.97 ลานบาท โดยปริมาณ

เพิม่ขึน้รอยละ 3.42 และสวนมลูคาลดลงรอยละ 5.12 และกาแฟ

สาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการนาํเขา 3,017.34 ตนั มลูคา 447.80 

ลานบาท ลดลงรอยละ 11.91 และรอยละ 2.18 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลก ป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80 

 เวยีดนาม ผูผลติกาแฟอนัดบั 2 ของโลก และเปนผูผลติ

กาแฟพันธุโรบัสตาอันดบั 1 ของโลก มผีลผลติกาแฟป 2561/62 

ปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.41 

 การสงออกกาแฟของโลก

    กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2561/62 ม ี8.20 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 7.87 ลานตนั 

ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออกมากท่ีสุด

ไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 

ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 

15.85 เน่ืองจากปริมาณผลผลติเพิม่ขึน้ รองลงมาไดแก ประเทศ

เวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

    กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

8.738 ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

8.738

9.164

9.258

9.616

9.815

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.85

ทีม่า : United States Department of Agriculture, December 2018
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ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

1. บราซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนาม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดา 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมาลา 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

1. บราซิล

2. เวียดนาม

3. โคลัมเบีย

4. อินโดนีเซีย

5. ฮอนดูรัส

6. เอธิโอเปย

7. อินเดีย

8. ยูกันดา

9. เม็กซิโก

10. เปรู

อื่นๆ

3.26

1.64

0.80

0.63

0.31

0.39

0.33

0.21

0.19

0.17

1.30

2.96

1.74

0.84

0.73

0.32

0.39

0.35

0.22

0.14

0.21

1.29

3.37

1.60

0.88

0.64

0.45

0.42

0.31

0.31

0.20

0.25

1.29

3.05

1.76

0.83

0.62

0.46

0.42

0.32

0.26

0.24

0.26

1.30

3.80

1.82

0.86

0.65

0.46

0.43

0.31

0.29

0.27

0.26

1.31

3.46

2.23

1.33

-0.71

12.28

2.68

-1.85

8.10

13.50

11.15

0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2562 เก็บเกี่ยวหมดแลว เกษตรกร
อยูระหวางดแูลบาํรงุรกัษาตนเพือ่ใหไดผลผลติทีด่ใีนฤดกูาลใหม 
สําหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวสวนใหญอยู ในมือของพอคา
คนกลางที่เก็บไวเพื่อรอราคา ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมาจากประมาณ 2,000 ตัน เปน 2,200 ตัน ในป 2562 
อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยู ในระดับเดิมถึงลดลงและ
บางพื้นที่เริ่มปลูกทุเรียนแซมตนพริกไทย เน่ืองจากราคา
ในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคาพริก
ไทยดาํ-คละ จ.จนัทบรุ ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 90-120 บาท พริกไทย
ขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 160-220 บาท สวนพริกไทยออนเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 50-70 บาท 
 ในป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
546 ตัน มูลคา 128.98 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 74 ตนั มลูคา 32.10 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
425 มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป 2562 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
419 ตนั มลูคา 91.49 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
180 ตัน มูลคา 63.57 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
215 มูลคา 27.92 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพริกไทย ประจําเดอืน

กันยายน 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายได พริกไทยขาว-ดี ป  2561 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 
31.00 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
144.68 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สําหรับเดือนกันยายน ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 94.63 บาท ราคาลดลงจากเดือน
ที่ผานมา ลดลงรอยละ 0.10 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 187.39 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
เพิ่งขึ้นรอยละ 0.091

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คอื 430-460 บาท/กโิลกรมั พรกิไทยดาํ-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรับเดอืนกันยายน 2562 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา พริกไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 240 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กันยายน 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 128.89 เซนต/ปอนด (87.35 บาท/กิโลกรัม) 

สูงขึ้นจาก 126.23 เซนต/ปอนด (86.11 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 2.02

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 70.64 เซนต/ปอนด (47.87 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 70.78 เซนต/ปอนด (48.28 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 0.20 
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในเดือนนี้ เป นช วงฤดูกาลซึ่ ง เป นปกติของทุกป 
ที่ผลผลิตสับปะรดจะออกสูตลาดนอย และโรงงานแปรรูป
สวนใหญจะปดทําการผลิต เพื่อซอมบํารุงและดูแลรักษา
อุปกรณประจําป อยางไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความตองการ
อยางตอเนื่อง สงผลทําใหราคาสับปะรดมีระดับใกลเคียง
กับเดือนที่ผานมา

การคา

 เดือนกรกฎาคม 2562 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 49,539 ตัน มูลคา 1,600.25 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 48,539 ตัน มูลคา 1,534.45 
ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.76 
และรอยละ 4.29 และลดลงจากปริมาณ 57,404 ตัน มูลคา 
1,723.98 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือลดลง
รอยละ 13.69 และรอยละ 7.18

สับปะรดกระปอง (ต้ังแตป 2560 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 38,339 ตัน มูลคา 1,222 ลานบาท 
ปริมาณลดลงจาก 38,361 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2562 หรือ
ลดลงรอยละ 0.06 ขณะทีม่ลูคาเพิม่ขึน้จาก 1,095.37 ลานบาท 
ในเดือนมิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.45 และ
ลดลงจากปริมาณ 43,409 ตัน มูลคา 1,167.83 ลานบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 11.68 และ
รอยละ 3.90

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,169 ตัน มูลคา 279.79 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 7,703 ตัน มูลคา 256.37 ลานบาท 
ในเดือนมิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.06 และรอยละ 
9.14 และลดลงจากปริมาณ 10,224 ตัน มูลคา 341.01 ลาน
บาท ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 20.09 และ
รอยละ 17.95

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,067 ตัน มูลคา 171.29 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 1,972 ตนั มลูคา 161.70 ลานบาท ในเดอืน
มิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.85 และรอยละ 5.93 
และลดลงจากปริมาณ 2,654 ตัน มูลคา 190.77 ลานบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 22.11 และ
รอยละ 10.21

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 52 ตัน มูลคา 7.67 ลานบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก 41 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
26.45 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 7.86 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 
2562 หรือลดลงรอยละ 2.41 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 45 ตัน 
มูลคา 3.43 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 15.47 และประมาณ 1.2 เทา

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 53 ตัน มูลคา 8.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 12 ตัน มูลคา 3.97 ลานบาท ในเดือนมิถุนายน 
2562 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา และ 1.2 เทา และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 23 ตัน มูลคา 4.92 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 
2561 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เทา และรอยละ 75.01

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 709 ตัน มูลคา 10.66 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 449 ตัน มูลคา 9.17 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 57.73 และรอยละ 
16.20 และลดลงจากปริมาณ 1,048 ตัน มูลคา 16.02 
ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 32.35 
และรอยละ 33.44

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
6.35 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.34 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.16 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.12 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา รอยละ 103.53
  ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 9.45 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.48 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.32 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 
7.89 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.77 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดลดลงจากเดือน
ที่ผานมา เนื่องจากในชวงนี้เกิดฝนตกชุกและเกิดพายุสงผลให
บางพื้นที่ไดรับผลกระทบมีนํ้าทวมขัง ทําใหภาวะตลาดสุกร
คอนขางเงียบเหงาไมคลองตัว  แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคา
และความตองการบริโภคลดลงเล็กนอย เพราะในชวงตนเดือน
เขาสูเทศกาลถือศีลกินเจ
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ก.ค. 2562 
มีปริมาณ 279 ตัน มูลคา 22.65 ลานบาท มิ.ย. 2562 มีปริมาณ 
275 ตัน มูลคา 20.94  ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.45 และ
รอยละ 8.17 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ก.ค. 2562 
มีปริมาณ 680 ตัน มูลคา 177.13 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น
จากเดือน  มิ.ย. 2562 มีปริมาณ 628 ตัน คิดเปนรอยละ 
8.28 แตมูลคาลดลงจากเดือนที่ผ านมา ซึ่งสงออกมูลคา 
190.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.18 ตลาดสงออกที่สําคัญ
คือ ญี่ปุน ฮองกง

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 66.76 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.97 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
3.20 โดยแยกเปนรายภาค ดังน้ี ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
63.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.70 บาท 
ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.46 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
70.71 บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
เฉลี่ยตัวละ 1,433 บาท ลดลงจากตัวละ 1,625 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 11.82

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสกุรมชีวีติ ณ แหลงผลติภาคกลาง จากกรม
การคาภายใน เฉลีย่กิโลกรัมละ 60.81 บาท  ลดลงจากกโิลกรมัละ 
64.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.72

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนื้อเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตไกเน้ือ
ออกสูตลาดสอดรับความตองการบริโภค แนวโนมคาดวาเดือน
หนาราคาและความตองการบริโภคจะลดลงเล็กนอย เพราะ
ในชวงตนเดือนเขาสูเทศกาลถือศีลกินเจ
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน ก.ค. 
2562 ปริมาณ 23,864  ตัน มูลคา 1,946.55 ลานบาท สูงขึ้น
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณไขไกในเดือนนี้ ราคาไขไกที่เกษตรกร
ขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา แมวาจะในชวงน้ีเกิด
ฝนตกหนัก มีพายุและมีนํ้าทวมขังในหลายพื้นที่  แตจากผล
การดําเนินงานแกไขปญหาจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
ไกไขและผลิตภัณฑ (Egg Board) ไดดําเนินการปรับผลผลิต
ไขไกใหสมดุลกับความตองการบริโภค  โดยไดขอความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ ผู ประกอบการ และเกษตรกรผู เล้ียงไกไขดวย 
สงผลใหราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายไดยงัคงปรบัตวัสูงขึน้ แนวโนม
เดือนหนาคาดวาราคาจะทรงตัว  
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดอืน ก.ค. 2562 มปีรมิาณ 15.19 ลานฟอง มลูคา 47.28 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน มิ.ย. 2562 มีปริมาณ 16.39 ลานฟอง 
มูลคา 49.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.32 และรอยละ 
3.55 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลีย่ทัง้ประเทศรอยฟองละ 
290 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 286 บาท ของเดือนที่ผานมา 
รอยละ 1.40  โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้ ภาคเหนือรอยฟองละ 
298 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 282 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 292 บาท สวนภาคใตไมมีรายงาน 
สวนราคาลกูไกไขตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 28.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

ราคา
(บาท/รอยฟอง)

เดือน

ไขไก
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กรมการคาภายใน

จากเดือน มิ.ย. 2562 ปริมาณ 23,422 ตัน มูลคา 1,919.11 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.89 และรอยละ 1.43 ตามลําดับ   
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ก.ค. 2562 ปริมาณ 
51,468 ตัน มูลคา 6,914.69  ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
มิ.ย. 2562 ปริมาณ 45,387 ตัน มูลคา 6,221.93 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 13.40 และรอยละ 11.13 ตามลําดับ ตลาด
สงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เนื้อที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 36.95 บาท ทรงตัวเท ากับเดือนที่ผ านมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 311 บาท ลดลง
จากรอยฟองละ 331 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 6.04

โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้  ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท 
ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.82 บาท ภาคใต กิโลกรัมละ 40.60 บาท 
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเนื้อ
ตามประกาศของบริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 14.17 บาท 
ลดลงจากตัวละ 14.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.28

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.65 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.50 บาท 
ของเดือนที่ผ านมารอยละ 2.33 และราคาขายสงไกสด
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 337 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 333 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.20 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 348 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 342 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 317 บาท และ
ภาคใต รอยฟองละ 363 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 378 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ  350 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.00

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
88.39 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.11  โดยแยก
เปนรายภาค ดังนี้  ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.04 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ กิ โลกรัมละ 83.53 บาท 
ภาคกลาง กิโลกรัมละ 87.85 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
100 บาท
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
67.65 บาท ของเดือนที่ผ านมารอยละ 0.58  โดยแยก
เปนรายภาค ดังน้ี ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.70 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ กิ โลกรัมละ 63.87 บาท 
สวนภาคกลางและภาคใตไมมีรายงานราคา
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 รายการ ก.ย. 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 68.97 66.76

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 64.50 60.81

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.95 36.95

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

34.90 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50 34.50 36.18 36.50 36.50 35.65

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 282 254 262 264 272 274 262 264 274 280 284 286 290

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

309 269 276 286 291 278 262 282 306 315 325 331 311

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 328 328 324 326 325 328 327 322 324 330 327 333 337

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

340 340 340 340 340 340 340 340 340 344 350 350 378

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.39 88.49

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.65 68.04

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนกันยายน 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกันยายน 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนกันยายน พบวา 
ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ
สะพานปลากรงุเทพฯ และไมมรีายงานราคาปลาปนจากสมาคม
ผูผลิตปลาปน ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ในขณะที่ราคา
สัตวนํ้าที่เกษตรกรขายไดในเดือนกันยายนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

คือ ปลาทู ปลาเปด และหมึกกระดอง สวนสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ 
คือ กุงขาวแวนนาไม และปลาชอน ราคามีแนวโนมลดลง 
สวนปลาดุกบิ๊กอุยราคาทรงตัวจากเดือนท่ีผานมา สําหรับ
สถานการณขาวที่สําคัญมีดังนี้
 เอกวาดอร คาดหวังให จีนยกเลิกการห ามนําเข ากุ  ง
จากเอกวาดอรโดยเร็วที่สุด
 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีรายงานขาวจาก 
Undercurrent news วารัฐบาลเอกวาดอรคาดหวังใหจีน
ยกเลิกการหามนําเขากุงโดยเร็วที่สุด รายงานจากรัฐบาลจีน
แจงวา บริษัทผูผลิตกุงขนาดใหญอันดับ 1 และอีก 2 บริษัท 
ไมไดอยูในรายชื่อบริษัทที่สามารถสงออกกุงไปยังประเทศจีน 
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โดยในป 2018 บริษัทผูสงออก 2 บริษัทไดสงออกกุงไปยัง
ประเทศในเอเชียรวม 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเจาหนาที่
ของจีนแจงวาการชะลอการนําเขากุ งจากบริษัทดังกลาว
เปนผลเนื่องมาจากการตรวจพบโรคในกุงที่นําเขามา โดยโรค
ที่ตรวจพบ คือ White Spot Syndrome Virus (WSSV) และ
โรค Yellow Head disease (YHD) นอกจากน้ีการหามการ
นําเขากุงในครั้งนี้ไมมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน และการ
หามนําเขาในครั้งนี้ไมไดถูกแจงเตือนลวงหนา ซึ่งคาดวา
จะสงผลกระทบในทางลบตอเอกวาดอรและอาจสงผลตอ
ราคากุงในระยะสั้นได

2. สถานการณการตลาดเดือนกันยายน 2562

 ราคา สคปิแจ็คทนูาปรบัตวัเพิม่ข้ึน ณ ตลาดกรงุเทพฯ และ
มานตา
 เมื่อวันที่  3 กันยายน 2562 มีรายงานขาวจาก 
Undercurrent news วาราคาปลาทูนาสคิปแจ็ค ปรับตัว
สูงข้ึนในชวง 2 เดือนที่ผ านมา ในโรงงานผลิตปลาทูนา
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมานตา ประเทศเอกวาดอร 
ราคาปลาทนูาทีส่งมายงัโรงงานในกรงุเทพฯ อยูที ่1,350–1400 
ดอลลารสหรฐัฯ ตอตันขึน้อยูกบัขนาดของโรงงานรบัซือ้ ซึง่ราคา
รับซื้อสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคม 200 ดอลลารสหรัฐฯ โดยราคา
รับซื้อในเดือนสิงหาคมอยูที่ 1,200 – 1,230 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอตัน ราคาปลาทูนาที่ เพิ่มข้ึนนี้ส งผลใหราคาปลาทูนา
ในตลาดใหญ ในประเทศแถบลาตินอเมริกาเพิ่มสู งขึ้น 
1,400 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน ซึ่งคาดวาราคาอาจจะปรับตัว
สงูขึน้เปน 1,450 – 1,500 ดอลลารสหรฐัฯตอตัน เนือ่งจากผลผลติ
ปลาทูนาขาดแคลน ความมีเสถียรภาพทางดานราคาจะสง

ผลกระทบในทางบวกตอชาวประมงและผู ประกอบการ
ทูนากระปอง ความไมมีเสถียรภาพดานราคาสงผลเสียตอ
อุตสาหกรรมปลาทูนาทั้งระบบ โดยราคาปลาท่ีตกตํ่าในชวง
ที่ผานมาสงผลกระทบตอการออกทําประมงในประเทศแถบ
ลาตินอเมริกา สวนราคาปลาทูนาครีบเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นที่
2,150 ยูโรตอตันในเดือนกรกฎาคม กอนที่จะปรับตัวลดลง
ในเดือนสิงหาคมที่ 2,050 ยูโรตอตัน ในขณะที่เดือนกันยายน 
ราคาปลาทูนาครีบเหลืองปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม
เลก็นอยที ่2,100 ยโูรตอตนั ปริมาณการจบัปลาทูนาครบีเหลอืง
คาดวาจะลดลงในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยราคาปลาทูนา
ครีบเหลอืงในประเทศสเปนและอติาลลีดลงที ่2,050 ยโูรตอตนั

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนกันยายน 2562

 ราคาสตัวนํา้ทีส่าํคญับางชนดิในเดอืนกนัยายน มคีวาม
เคลื่อนไหว ดังนี้ คือ
 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง
ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 126.40 บาท ราคาลดลงจาก 141.41 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.60
  ราคาขายส งกุ  งขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 119.12 บาท ราคาลดลง
จาก 142.73 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 16.50
 3.2 ปลาหมกึกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง
ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 143.00 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.50
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาทราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา
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 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉลีย่
กิโลกรัมละ 84.27 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 80.68 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.40
  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯจากองคการ
สะพานปลาเฉลีย่กโิลกรมัละ 90.00 บาท ราคาทรงตวัจากเดอืน
ที่ผานมา
 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
เฉล่ียกิโลกรัมละ 82.86 บาท ราคาลดลงจาก 84.06 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.40
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาท่ี
ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.91 บาท ราคาทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.00 ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขายปลาเปด
ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 7.90 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.20
  ไมมีรายงานราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป เบอร 2 ในตลาดกรุงเทพฯ

4. แนวโนมของราคาเดือนตุลาคม 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม
ของราคาเดือนตุลาคม ดังนี้
 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 124.05บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 
126.40 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 1.86

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 
จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 116.39 บาท/กิโลกรัม 
ราคาลดลงจาก 119.12 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 2.29
 4.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา
จะอยูในระดับ 152.22 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 
151.00 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 0.81
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 260.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวจาก
เดือนที่ผานมา
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 85.05 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 
84.27 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.93 
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดบั 90.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา
 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 85.06 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 
82.86 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.66
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 
120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ
อยูในระดับ 33.19 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 35.91 บาท/
กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 7.56 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาอยูในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา
 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 7.93 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง
จาก 8.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.89
  ไมมีรายงานราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป ในตลาดกรุงเทพฯ
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 39.39 75.00

ก.ย. 36.90 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 42.47 70.00
เม.ย. 47.00 70.00
พ.ค. 47.40 70.00
มิ.ย. 45.24 70.00
ก.ค. 46.50 70.00
ส.ค. 35.91 80.00
ก.ย. 35.91 80.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 89.89 125.00

ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.18 120.00
เม.ย. 82.57 120.00
พ.ค. 74.89 120.00
มิ.ย. 79.16 120.00
ก.ค. 80.15 120.00
ส.ค. 84.06 120.00
ก.ย. 82.86 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 153.70 152.20

ก.ย. 137.86 134.40
ต.ค. 130.73 130.60
พ.ย. 135.03 130.77
ธ.ค. 144.90 144.55

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.94 140.69
เม.ย. 145.79 125.00
พ.ค. 138.83 136.25
มิ.ย. 141.55 137.61
ก.ค. 145.20 141.88
ส.ค. 141.41 142.73
ก.ย. 126.40 119.12
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 8.43 30.00

ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.17 25.00
เม.ย. 8.14 26.00
พ.ค. 8.25 26.00
มิ.ย. 8.13 26.00
ก.ค. 8.09  
ส.ค. 7.90
ก.ย. 8.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 155.80 195.00

ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00
พ.ค. 147.60 260.00
มิ.ย. 138.00 260.00
ก.ค. 134.75 260.00
ส.ค. 143.00 260.00
ก.ย. 151.00 260.00
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ส.ค. 61 83.14 85.00

ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 77.29 85.00
เม.ย. 79.62 85.00
พ.ค. 80.52 85.00
มิ.ย. 80.53 85.00
ก.ค. 81.21 85.00
ส.ค. 80.68 90.00
ก.ย. 84.27 90.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผานมา กรมประมง โดย 
นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง ไดแถลงแนวทางแกไข
ปญหาปลากะพงขาวราคาตกตํ่า หลังหารือรวมกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของและภาคเอกชน จากขอเรียกรองของเกษตรกร
ผูเพาะเล้ียงปลากะพงขาว ขอใหยติุการนาํเขาปลากะพงขาวจาก
ตางประเทศ เปนระยะเวลา 3 เดอืน เริม่ตัง้แตวนัที ่10 กนัยายน 
เปนตนไป เนื่องจากเปนสาเหตุทําใหราคาปลากะพงขาว
ตกตํ่า จนสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ทัว่ประเทศอยางมากนัน้ กรมประมง จงึไดจดัประชมุหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ ไดแก สมาคมผูเพาะเลีย้งปลาทะเลไทย หนวยงานภาครฐั 
ไดแก กรมการคาภายใน กรมการคาตางประเทศ กรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ และภาคเอกชน ไดแก สมาคมอาหาร
แชเยอืกแขง็ไทย บรษิทัไทยยเูนีย่น กรุป จาํกดั (มหาชน) เพือ่หารอื
รวมกันถึงแนวทางการแกไขปญหาปลากะพงขาวราคาตกตํ่า
 ซึง่สาเหตขุองการทาํใหราคาปลากะพงขาวตกตํา่ มทีัง้จาก
ปจจยัภายนอก น่ันกคื็อ จากการเปดการคาเสร ีFTA ทาํใหสตัวน้ํา
หลายชนิดทะลักเข ามาในประเทศ โดยในสวนของปลา
กะพงขาวนั้น ในชวง 3 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีแนวโนมการ
นาํเขาปลากะพงขาวจากประเทศเพือ่นบานสงูขึน้อยางตอเนือ่ง 
เพราะปจจุบันนี้ประเทศเพื่อนบานสามารถเพาะเลี้ยงปลา
กะพงขาวไดมากขึ้นจนทําใหไมสามารถรองรับผลผลิตทั้งหมด
เพือ่ขายตลาดในประเทศได จงึไดมกีารกระจายสงผลผลติมาขาย
ใหกับประเทศไทย โดยสามารถขายไดในราคาที่ถูก เนื่องจาก
ปลาที่สงมาขายยังประเทศไทย เปนปลาขนาด 700 - 900 กรัม
ตอตัว หรือ ขนาดปลาจานที่คนไทยนิยมบริโภค แตไมใชขนาด
ที่ประเทศเพื่อนบานตองการใชในการบริโภค ซ่ึงตองการ
ปลากะพงขาว ขนาด 400 - 600 กรัม ดังนั้น การที่ประเทศ
เพื่อนบานสงมาขายใหเราจึงเปนชองทางการระบายผลผลิต
ปลากะพงขาว และอกีหนึง่ปจจยัสาํคญั คอื อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
ที่ทําใหผูสงออกของประเทศเพ่ือนบานไดกําไรจากสวนตาง
ของคาเงิน ถึงแมวาตนทุนการผลิตปลาของไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน จะใกลเคียงกันก็ตาม ซึ่งเหตุผลดังกลาวทําให
ปลากะพงขาวถูกสงมาขายใหกับประเทศไทยจํานวนสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผานมา กรมประมง โดย 

แนวทางการแกไขปญหา
ปลากะพงขาวตกตํ่า

✤

อยางตอเนื่อง ในขณะทีผ่ลผลติภายในประเทศไทย คอื ปรมิาณ
การผลิตปลากะพงขาวของเกษตรกรนั้นเพียงพอตอความ
ตองการการบริโภคในประเทศอยูแลว ทําใหขณะน้ีปริมาณ
ปลากะพงขาวเกิดภาวะลนตลาด ราคาปลากะพงขาวที่ขาย
ปากบอหรอืทีแ่พปลามรีาคาตกตํา่ลงตามราคาของปลาทีนํ่าเขา
จากประเทศเพื่อนบาน คือ 70 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งไมสมดุลกับ
ตนทุนการผลิตปลากะพงในประเทศไทยที่เปนปลาที่มีระบบ
การเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพไดมาตรฐานฟารม GAP ปลอดสาร
ตกคาง โดยเฉพาะปลาในโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ
 จากปญหาขางตนจงึนาํไปสูการหาแนวทางแกไขปญหา
ในเบื้องตน กรมประมงเตรียมจัดโครงการสงเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ จัดกิจกรรมรณรงคเชิญชวนกินปลากะพงไทย 
คุณภาพดีไดมาตรฐาน GAP ไรสารตกคาง และราคาถูก 
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจถึงคุณภาพของปลากะพงขาว
ของไทยใหกับผู บริโภค อีกทั้ง กรมประมงยังจะเพิ่มความ
เขมงวดดานสุขอนามัยสําหรับปลากะพงขาวที่นําเขามา ไดแก 
การตรวจสารตกคางและการสุ มตรวจโรค เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ ในสวนของการผลิต 
กรมประมงจะมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิต
ปลากะพงขาว เพือ่ใหเกดิเสถยีรภาพดานราคา อาท ิการสงเสรมิ
ระบบบริหารจัดการผลิตใหเกษตรกรเขาสู ระบบแปลงใหญ 
และจะมีการลดการผลิตลูกพันธุ ลงให สมดุลกับปริมาณ
ความตองการ ทั้งนี้ กรมประมงและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
จะรวมมอืกนัชวยแกไขปญหาใหเกษตรกรผูเพาะเลีย้งปลากะพง
ขาวโดยเร็ว
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031 1,646

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00 25.92 28.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42 14.50 14.50

ลูกเปดไขซีพี 19.00 19.00 19.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

21 - 0 - 0 6,367 6,050 6,050 6,667 6,567 6,150 6,150 6,600 6,567 6,567 6,567 6,600 6,600

46 - 0 - 0 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267

16 - 20 - 0 11,967 11,900 12,300 12,533 12,633 12,400 12,300 11,900 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867

16 - 16 - 8 12,700 12,850 12,850 13,000 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667

15 - 15 - 15 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767 14,833 15,800 15,800 15,800

13 - 13 - 21 16,833 16,800 16,833 16,833 16,833 15,850 15,800 15,900 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

สศท. 3 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562

 วันที่ 25 กันยายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแกน (สศท.4) นายไพฑูรย สีลาพัฒน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 
จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) เปนประธานรวม ในการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ครัง้ท่ี 2/2562 เพือ่พจิารณาขอมลูการผลติขาวโพดเลีย้งสตัว รุน 1, 2 ถ่ัวเหลอืง รุน 1, 2 
ปเพาะปลูก 2561/62 ขอมูลการผลิตขาวนาปรัง มันสําปะหลังโรงงาน เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ และทุเรียน ป 2562 
โดยมี เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุ ขาว สํานักชลประทาน 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนยสารสนเทศการเกษตร (ศสส.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจาหนาที่
ของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรท่ี 3,4,5,11 ตลอดจนหนวยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณทีเ่กีย่วของ
ในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื ท้ัง 20 จงัหวดั เพือ่พจิารณาขอมลูการผลติดานพชืใหมคีวามถกูตอง สอดคลอง
กบัความเปนจรงิในพืน้ท่ีและผลท่ีไดจากการประชมุครัง้นีจ้ะนาํเสนอตอคณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพขอมลู
ดานการเกษตรพิจารณารับรองตอไป 

✤

 วันที่ 6 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 2 
จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เปนประธานการประชุมหารือเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ณ หองประชุมสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เพื่อหารือความตองการของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และนําไปเสนอตอ
คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานของ ศกอ. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุน ศกอ. 
ในการทําหนาท่ีเผยแพรความรูดานเศรษฐกจิการเกษตรสูเกษตรกรในพืน้ท่ี และเปนผูจดัเกบ็ขอมลูดานการผลติ 
การตลาด สถานการณสนิคาเกษตร ใหแกสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร เพือ่ใหปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งผู เขารวมประชุมในครั้งนี้ประกอบดวย ผู อํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร ผู อํานวยการสวน
ภมิูสารสนเทศการเกษตร ผูอาํนวยการสวนปฏบิตักิารขอมลูการเกษตร จากศนูยสารสารเทศการเกษตร สาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
จํานวน 40 คน

✤
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สศท.5 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช ภาคอีสาน

 วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) มอบหมายให นางอิศราภรณ ชัยกุณา 
ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร พรอมดวยนักวชิาการและเจาหนาทีส่วนสารสนเทศ
การเกษตร เขารวมการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืชภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื (จงัหวดันครราชสมีา บุรรีมัย สรุนิทรและชยัภมู)ิ ครัง้ที ่2/2562 โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาขอมูลดานพืชและปริมาณการผลิต อาทิเชน 
มันสําปะหลัง ขาวนาปรัง เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลําไย ป 2562 ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 รุน 2 

สศท.6 จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 4/2562

  วนัที ่9 กนัยายน 2562 นายสชัุย กติตนินัทะศลิป ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานขับเคลื่อน
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคตะวันออก) 
จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ภาคตะวันออก) คร้ังที่ 4/2562 ข้ึน เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการ
บรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคตะวนัออก) ป 2564-2565 
โดยมี นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
การประชุม ณ หองประชุมพึ่งบุญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

ถั่วเหลืองรุน 1 รุน 2 ปเพาะปลูก 2561/62 ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัด สรางความเปนเอกภาพ เพื่อความถูกตองแมนยํา 
ของขอมูลและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนการผลิต และเตรียมการแกไขปญหาตอไปได โดยการจัดประชุมในจังหวัด
ที่รับผิดชอบ ไดดําเนินตามลําดับดังนี้ จังหวัดบุรีรัมย จัดประชุมวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร และจังหวัดชัยภูมิ จะจัดขึ้น
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

✤
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แวะเยี่ยม สศท.



สศท.10 จัดประชุมหารือการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนา

สินคาเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามภายใตโครงการบริหารจัดการ

เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning)

สศท.7 รวมงานสาธิตการใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผัก (ในสภาพโรงเรือน) 

ภายใตการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 วันที่ 16 กันยายน 2562 นางจินตนา ปญจะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 
จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เปนประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนา

 วันที่ 19 กันยายน 2562 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พรอมดวย
เจาหนาที ่เขารวมงานสาธติการใชเทคโนโลยเีกษตรอจัฉรยิะในการผลติพชืผกั (ในสภาพโรงเรอืน) ภายใตการขบัเคลือ่นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภออูทอง วิสาหกิจชุมชนสวนกลวยอูทอง 
ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธานเปดงาน ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการทํางานของระบบโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ มีการจัดนิทรรศการถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับการทําการเกษตรอัจฉริยะจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ Start up ดานเกษตรอัจฉริยะ

✤

สนิคาเกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม ภายใตโครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิสนิคาเกษตรทีส่าํคญั (Zoning) ณ หองประชมุสาํนกังาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวรัชนี นาคบุตร ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร คณะเจาหนาท่ี สศท.10 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พาณิชยจังหวัด ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศกพ.) และเกษตรกร เขารวมการประชุม จํานวน 30 คน ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม มีสินคา Top 4 ไดแก 
มะพราว (ผลแก) มะพราว(นํ้าตาล) สมโอ เกลือสมุทร และการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาสินคาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ซึ่งเปนสินคาที่มีทั้งตลาดเดิมและตลาดในอนาคต จากการนําเสนอและระดมความคิดเห็น
ตอสินคาที่สําคัญดังกลาวไดสรางความสนใจใหกับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง 
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สศก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 

พ.ศ.2560-2564 สูแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย

  วันที่ 5 กันยายน 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร
การพฒันาเกษตรอนิทรยีแหงชาต ิพ.ศ.2560-2564 สูแผนปฏบิตักิารดานเกษตรอนิทรยี พ.ศ.2560-2565 ณ โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธานเปดการประชุม และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูกลาวรายงาน ทั้งนี้ กองนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดการประชุมในคร้ังน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอประเด็น
การพัฒนาในดานตางๆภายใตแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ.2560-2565 รวมถึงเปดเวทีรับฟง แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจาก
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผูแทนเกษตรกร เพื่อใหแผนปฏิบัติการ
ดานเกษตรอินทรียมีความสมบูรณและครอบคลุมในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น 
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สศก.รวมเปนเจาภาพในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

  วนัที ่13 กนัยายน 2562 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร นาํโดย นางสาวจรยิา 
สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการ 
และบุคลากรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมเปนเจาภาพในพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
หลังจากบําเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ณ พระที่น่ังทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม

✤

พิธีลงนาม MOU วาดวยความรวมมือดานวิชาการ สศก. และ ธ.ก.ส

 วันท่ี 3 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายอภิรมย 
สุขประเสริฐ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวย
ความรวมมอืดานวชิาการและการแลกเปลีย่นเผยแพรขอมลูขาวสาร ระหวาง สศก.และ ธ.ก.ส. เพือ่ผลกัดนัความรวมมอืทางวชิาการ 
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ การวิจัย การประเมินผล 
และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอทางการเกษตรของเกษตรกร และบริการแกประชาชน ณ หองโถง ชั้น 2 ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สานักงานใหญ อาคารทาวเวอร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ชวยเหลือและใหกําลังใจ 

ศกอ. ที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สศก. รวมแสดงความยินดีกรมประมงครบ 93 ป แหงการสถาปนา

 วันที่ 22 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พรอมดวยนายไพฑูรย สีลาพัฒน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) และนางศศิญา ปานตั้น 
เลขานุการกรม พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อชวยเหลือและใหกําลังใจเกษตรกร 
ซึ่งเปนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยสงผลตอ
ที่พักอาศัยและแปลงผลผลิตเสียหายในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ราย คือ นางจิราภรณ 
สาระไทย ศกอ. อาํเภอดอนมดแดง นางสาวจติอารยี ประสานพนัธ ศกอ. อาํเภอนาเยยี 
และนายประยุทธ อุทธสิงห ศกอ. อําเภอเข่ืองใน และนายสมัย สบายใจ ศกอ. 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

✤

 วันท่ี 20 กนัยายน 2562 นางสาวภสัชา ผองใส ผูอาํนวยการสวนการเจาหนาท่ี สาํนกังานเลขานกุารกรม สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร เปนผูแทน สศก. รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ป พรอมรวมบริจาค
เงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ กรมประมง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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สศก. รวมเปดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ

ชวยเหลือ พื้นฟูดูแลเกษตรกรผูประสบภัย”

 วนัที ่23 กนัยายน 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนายไพฑรูย สลีาพฒัน 
ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่11 จงัหวดัอบุลราชธาน ี(สศท.11) และนางศศญิา ปานตัน้ เลขานกุารกรม พรอมคณะ 
รวมรับฟงการมอบนโยบาย “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ พื้นฟู ดูแล ผูประสบภัย” และแนวทางการเรงฟนฟู
ชวยเหลือเกษตรกรหลังนํ้าลด โดยนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมรับฟงการบรรยาย
สรุปภาพรวมสถานการณอุทกภัยและการบริหารจัดการลุมน้ําชี-มูล โดยอธิบดีกรมชลประทาน รวมทั้งรับฟงสถานการณอุทกภัย 
การบริหารจัดการและการใหความชวยเหลือฟนฟู 10 จังหวัด โดยเกษตรและสหกรณจังหวัด ณ สํานักชลประทานที่ 7 อําเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีทัง้นี ้มกีารถายทอดสญัญาณไปยงัจดุรบัฟงการมอบนโยบายพรอมกนัรวม 20 จงัหวดั ไดแก อดุรธาน ีขอนแกน 
เชียงใหม แมฮองสอน แพร นาน เพชรบูรณ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ มหาสารคาม อํานาจเจริญ รอยเอ็ด ยโสธร 
มกุดาหาร ศรสีะเกษ สกลนคร กาฬสนิธุ และนครพนม หลงัจากนัน้ เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร ไดรวมพธิเีปดกจิกรรม 
“จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือ พื้นฟู ดูแลเกษตรกรผูประสบภัย” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธาน โอกาสนี้ ไดรวมปลอยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ พันธุพืช พันธุสัตว อาหารสัตว ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเวที “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ พ้ืนฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแล
ชวยเหลอืหลงันํา้ลด” ไดมพีธิเีปดพรอมกนัรวม 9 จงัหวดั โดยผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณทีป่ระจาํแตละจงัหวดัเปนประธาน
เปดกิจกรรม ประกอบดวย มหาสารคาม อํานาจเจริญ รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ และนครพนม
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รองเลขาธิการ สศก. นําทีม AFSIS

รวมหารือกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุน 

  วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการ
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยเจาหนาที่ 
สศก. และเจาหนาทีส่าํนกังานเลขานกุารระบบขอมลูสารสนเทศความมัน่คงทางอาหาร

ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) ไดเขาพบ Mr. TANIWA Koji ผูอํานวยการ
กองแผนงานสถิติ กรมสถิติ Mr. MIYAKODA Yukinobu รองผูอํานวยการกองแผนงานสถิติ และเจาหนาที่กองแผนงานสถิติ 
เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกันของสํานักงานเลขานุการ AFSIS ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
 ในระหวางการหารือ รองเลขาธิการ สศก. ไดเนนยํ้าถึงความสําคัญและความจําเปนของการจัดทําขอมูล โดยเฉพาะ
ขอมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาดานการเกษตรในอาเซียนมีความแข็งแกรง และเห็นวาโครงการ AFSIS 
เปนหนึ่งในกลไกที่จะชวยผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีญี่ปุนเปนผูใหการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนที่สําคัญ เนื่องจากมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญดานนี้ ซึ่งที่ผานมาก็มีหลายโครงการ
ที่ไดสรางประโยชนใหกับญี่ปุนและอาเซียนเปนอยางมาก ตลอดจนไดใหผูจัดการสํานักงานเลขานุการ AFSIS (นายวินิต อธิสุข) 
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สรุปความกาวหนาการดําเนินงาน 
รวมถึงแผนงานที่จะดําเนินการในระยะตอไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการโครงการ AFSIS กับฝายญี่ปุน

✤

สศก. จัดพิธีสงมอบงานในตําแหนงเลขาธิการ สศก.

 วนัที ่27 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จดัพธิสีงมอบงาน
ในตาํแหนงเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร ระหวาง นางสาวจริยา สทุธิไชยา เลขาธกิาร
สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร และดร.ทศันยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร โดยมคีณะผูบรหิาร ขาราชการ
และเจาหนาที่ เขารวมพิธี ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

✤
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สศก.จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหนวยงานที่ได

รับคัดเลือกเปน KM OAE ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

 วันที่ 27 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัล ใหแกหนวยงาน
ที่ไดรับคัดเลือกเปน KM OAE ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 ณ หองประชุม 1 
ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบงเปนประเภทตางๆ 
ดังนี้ ประเภทที่ 1 Clip VDO รางวัลดีเดน ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 
ชื่อผลงาน “นวัตกรรม 3 เอกภาพแหงการสรางสรรคฟารม D” ประเภทที่ 2 
Info Graphic รางวัลดีเดน ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ชื่อผลงาน 
“6 ขั้นตอนพยากรณผลผลิตปาลมน้ํามัน โดยวิธีการนับทลายปาลมนํ้ามัน” 

และรางวัลระดับดีมาก ไดแก สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อผลงาน “ขั้นตอนการทําวิจัย” และประเภทที่ 3 
E-Book รางวัลดี เด น ได แก   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 ชื่อผลงาน “การจัดทําเวที  Focus Group 
เพื่อระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย” และรางวัลระดับดีมาก ไดแก กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ ชื่อผลงาน 
“ขั้นตอนการหาอัตราภาษีสินคาเกษตรพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 1-24 และพิกัด 4001” ทั้งน้ี มีคณะผูบริหาร ขาราชการและ
เจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมแสดงความยินดีใน
โอกาสนี้ดวย
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