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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
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  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ชวงที่ผานมา ปญหาฝุนละอองกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน รัฐบาล

ไดสั่งการใหทุกหนวยที่เกี่ยวของเรงแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อลดปริมาณฝุนละอองในอากาศในพื้นที่ 

กทม. และปรมิณฑล รวมทัง้วางแผนระยะยาวเพือ่ปองกนัปญหาดวย ซึง่ในสวนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสัง่การใหกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร ขึน้บนิ

ปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

 จากการขึ้นปฏิบัติการของกรมฝนหลวงฯ พบวา เมื่อตรวจสอบคาฝุนละอองในอากาศกอน

และหลังทําฝนหลวงรวมกับกรมควบคุมมลพิษชวยใหปริมาณฝุนละอองในอากาศลดลงอยางเห็นไดชัด 

และกระทรวงเกษตรฯ ยังไดมีการประสานงานกับหนวยงานหลักที่รับผิดชอบแกไขเกี่ยวของกับ

ฝุนละออง คอื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ และ

เตรียมเครื่องมืออุปกรณ ระบบการสื่อสาร และติดตามสภาพอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง

 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ไดมีนโยบายเพื่อชวยแกไขปญหาฝุนควัน โดยการจูงใจไมให

เกษตรกรเผาซากพืชที่ทําการเกษตร ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยแกไขปญหา อยางในกรณีที่

เกษตรกรปลูกขาวโพด เดิมทีเมื่อเก็บฝกขาวโพดเสร็จก็จะนําไปเผาเพื่อเตรียมทําพืชฤดูใหม แตปจจุบัน

พบวาเมื่อเก็บขาวโพดเสร็จจะมีการไถกลบ แลวโปรยสารอีเอ็ม ก็จะชวยยอยสลายภายใน 15 วันหรือ 

1 เดือน ทําใหดินกลายเปนปุยไดอยางดี โดยขณะนี้ไดเผยแพรวิธีดังกลาวไปยังเกษตรกรแลว เนื่องจาก

วิธีเผานั้นทําใหดินเสียหาย รวมทั้งเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทยยังไดลงพื้นที่ชวยสรางความ

เขาใจใหกับเกษตรกรเพ่ือหันมาลดการเผาใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหคาความรอนของอากาศและฝุนควัน

ที่เกิดจากการเผาของซากพืช วัชพืช ลดนอยลงหรือแทบไมมีเลย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 สถานการณการเพาะปลูกพืชในแถบริมแมน้ําโขง 
พบวา เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชผักเปนอาชีพหลัก ซึ่งใน
ปจจบุนัประสบปญหาปรมิาณผลผลติพชืผกัตามฤดกูาลลนตลาด
และราคาตกตํ่า ประกอบกับผลผลิตพืชผักไมสามารถเก็บไว
ไดนาน สงผลใหเกษตรกรขาดทุนและเปนหนี้สะสมอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นเกษตรกรบางรายจึงหันมาปลูกสินคาเกษตร
ชนิดอื่นซึ่งใหผลตอบแทนที่ดีกวา โดยเฉพาะมันแกวที่สามารถ
ปลูกในพ้ืนท่ีแถบรมิแมนํา้โขง และสามารถปลกูสลบัปรบัเปลีย่น
ไปปลูกแทนพืชผักได ซึ่งมันแกวที่ปลูกแถบริมฝงแมนํ้าโขง

จะมีรสชาติดี หวาน กรอบ แตกตางจากพื้นที่ในจังหวัดอื่น 
จึงนิยมนํามารับประทานสด พันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุหัวเล็ก 
และพันธุหัวใหญ
 สําหรับมันแกว เปนพืชทางเลือกอีกสินคาที่ราคาจูงใจ 
และใหผลตอบแทนด ีโดยมนัแกวในจงัหวดันครพนม หนองคาย 
และจังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ปลูก 1,522 ไร มีผลผลิต 4,534 ตัน 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
จังหวัดอุดรธานี

ปลูกมันแกวริมนํ้าโขง

สรางรายไดงามใหเกษตรกร

“

”

มันแกวที่ปลูกแถบริมฝง

แมนํ้าโขงจะมีรสชาติดี

หวาน กรอบ แตกตางจากพื้นที่

ในจังหวัดอื่นจึงนิยมนํามา

รับประทานสด พันธุที่นิยมปลูก ไดแก 

พันธุหัวเล็ก และพันธุหัวใหญ
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เรื่องนารูทางการเกษตร



“

”

มันแกวจัดเปนผลไม

ควบคุมนํ้าหนักที่ดี

ใหประโยชนสูง เหมาะสําหรับ

คนที่บริโภคเพื่อเปนการรักษาสุขภาพ 

มีสารอาหารชวยบํารุงรางกาย

ซึ่งเกษตรกรปลูกตามชายฝงริมแมนํ้าโขง โดยเริ่มปลูกในเดือน
ตลุาคมถึงเดอืนธนัวาคม และเริม่เกบ็เกีย่วในชวงเดอืนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม ระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว 3 เดือน 
 จากการติดตามของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ท่ี 3 จังหวัดอุดรธานี พบวา เกษตรกรผูปลูกมันแกวพันธุหัว
ทั้ง 3 จังหวัด มีตนทุนรวมเฉลี่ย 12,817 บาทตอไร มีผลผลิต 
2,979 กิโลกรัมตอไร ราคาขายได ณ ไรนา 10 บาทตอกิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิ 16,976 บาทตอไร ผลตอบแทนตอกิโลกรัม 
5.70 บาท โดยมันแกวจะปลูกในพื้นที่แถบริมแมน้ําโขง
ในพื้นที่ในชวงปริมาณนํ้าลดลง ปลูกในพื้นที่ดินรวนปนทราย 
การจําหนายของเกษตรกรสวนใหญจําหนายเองตามแผงตลาด

✤

ริมทาง ซึ่งขายในราคาปลีก ราคา กก. ละ 20 บาท และมีพอคา
ในจังหวัดมารับซื้อ กก. ละ 10 บาท ปจจุบันปริมาณผลผลิต
ยังไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคสดและพอคาทอง
ถิ่นที่มารับซื้อ ดังนั้น มันแกวจึงเปนทางเลือกที่สามารถสราง
รายไดใหกับเกษตรกรและทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูดีขึ้น
 ทั้งนี้  มันแกวจัดเปนผลไมควบคุมน้ําหนักที่ดีให 
ประโยชนสูง เหมาะสําหรับคนที่บริโภคเพ่ือเปนการรักษา
สขุภาพ มสีารอาหารชวยบํารุงรางกาย มนัแกวเปนพชืทีม่นีํา้ตาล
โอลโิกฟรุคโตส (Oligofructose) รางกายไมสามารถเผาผลาญได
เอง เปนอาหารที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนักและ
ผูที่เปนโรคเบาหวาน ชวยควบคุมไมใหหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ชวยทําใหไหลเวียนไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ มีสวนชวยในการ
ปองกันหยุดมีสวนชวยในการปองหวัด มะเร็ง และตานอนุมูล
อิสระ มีเสนใยอาหารสูง ดีตอระบบขับถาย อีกทั้งยังปองกัน
โรคทองผูกไดดวย
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โดย ศูนยประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 การใชปุยเคมทีางการเกษตรของประเทศไทยมแีนวโนม
สูงขึ้นทุกป ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกยังคงมีอยูเทาเดิม โดยใน
ป 2559 พบวา ปริมาณการนําเขาปุยเคมีมีจํานวนมากถึง 
4.88 ลานตัน หรือมีมูลคาเทากับ 49.30 หมื่นลานบาท 
แสดงใหเห็นถึงการใชปุยเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย
อยูในอตัราทีส่งู เนือ่งจาการใชปุยเคมใีนการปลกูพืชถอืเปนวธิทีี่
ปฏิบัตไิดงาย สามารถหาซือ้ไดตามทองตลาดทัว่ไป และทีส่าํคญั
คอื การใชสารเคมจีะเหน็ผลเร็ว เกษตรกรจึงนิยมใชปุยเคมตีอเนือ่ง
กันเปนเวลานาน กอใหเกดิปญหาตางๆ ตามมามากมายอาทเิชน 
เพ่ิมตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สุขภาพอนามัยของเกษตรกร
ทีแ่ยลง เกดิการปนเปอนของสารเคมใีนดนิและแหลงน้ํา ซึง่ลวน
สงผลกระทบทางลบในทุกมิติตอการทําเกษตรกรรรม
 กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดตั้งธนาคารปุยอินทรียขึ้น 
โดยไดดําเนินโครงการมาตั้งแตป 2558 เพื่อใหเกษตรกรใช
ประโยชนจากดินและที่ดินไดอยางยั่งยืน และเปนการชวย
เกษตรกรในการลดตนทุนการผลิต ลดการใชปุยเคมี/สารเคมี 
หรือใชรวมกันอยางเหมาะสม โดยสนับสนุนใหเกษตรกรนํา
เอาเศษวสัดเุหลอืใชในไรนา ครวัเรอืน หรอืในโรงงานอตุสาหกรรม 
มาฝากไวที่ธนาคาร ธนาคารจะผลิตปุยอินทรียใหเกษตรกร
มาเบิกถอน หรือแลกเปลี่ยนออกไปใชประโยชน เพื่อใหเกิด
การผลิตหรือใหเกษตรกรยืมปุ ยจากธนาคารไปแลวใชหนี้
คืนดวยวัสดุเหลือใช อีกทั้งยังชวยลดภาระและคาใชจายในการ
กําจัดหรือเผาทําลายวัสดุเหลือใชจึงเปนการชวยลดมลภาวะ/
ขยะไดอีกดวย

“ธนาคารปุยอินทรีย”

ตอบโจทย แปลงวัสดุเหลือใชใหเปน‘เงิน’

 ธนาคารปุยอินทรียมีการคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่มี
ความสนใจ โดยใหกรมพัฒนาที่ดินเขาไปพัฒนาและถายทอด
องคความรูเรือ่งปุยอนิทรยี ซึง่จะมกีารจดัตัง้ธนาคารปุยอนิทรีย 
3 ประเภท ไดแก1) ธนาคารปุยหมัก 2) ธนาคารนํ้าหมักชีวภาพ 
และ 3) ธนาคารปุยพืชสด ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุยอินทรีย 
กลุ มเกษตรกรอาจจะดําเนินการทั้ง 3 ธนาคารหรือไมก็ได
ขึ้นอยูกับความพรอม แตทุกกลุมจะตองดําเนินการในเรื่องของ
ธนาคารน้ําหมกัชีวภาพเปนหลกัซึง่ในปงบประมาณ 2560 - 2561 
กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดตั้งธนาคารปุยอินทรีย จํานวน 
87 แหง ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 53,900,000 บาท 
ซึง่การกาํหนดพืน้ทีด่าํเนนิการอยูในความดแูลของสถานพีฒันา
ที่ดินในแตละจังหวัด เนนพื้นที่ของเกษตรกรหรือหมอดินอาสา
หรือพื้นที่ที่สามารถใชเปนสถานที่ดําเนินการผลิตปุยอินทรียได 
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 กรมพัฒนาที่ดินจะสงเจาหนาที่เขามาอบรบใหแก
เกษตรกรที่รวมกลุ มกัน เนื้อหาวิชาที่สอนจะเก่ียวกับเร่ือง 
ปุยอินทรีย การทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ การปลูกพืช
ปุยสดแลวไถกลบเพื่อชวยปรับโครงสรางดินใหดีขึ้น เพ่ิมธาตุ
อาหารในดิน และลดการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
เพื่อชวยลดมลพิษทางอากาศ การจัดตั้งขึ้นธนาคารปุยอินทรีย
ในชุมชน จะมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดิน 
เชน มูลสัตว กากนํ้าตาล ยูเรีย ถังหมัก สารเรง พด. ปละครั้ง 
หลังจากนั้นกลุมเกษตรกรก็จะดําเนินการผลิตปุยอินทรียตาม
ศักยภาพของกลุม เกษตรกรบางรายที่มีความสนใจก็นําความรู
ที่ไดรับไปผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน
 การประเมินผลการดําเนินโครงการฯ ป 2560 โดย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา มีเกษตรกรเขารวม
โครงการธนาคารปุยอนิทรยีใน 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศประมาณ 
3,000 ราย เกษตรกรประมาณ 1,500 ราย นําความรูที่ไดรับ
จากการอบรบมาผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน โดยผลิต
ปุยหมักใชเองถึง 1.5 ตัน/ครัวเรือน จากการนําเศษวัสดุเหลือ
ใชในไรนา อาทิ มูลสัตว ฟางขาว แกลบรําขี้เถา กากมัน ใบไม 
หญาแหง ซังขาวโพด มาผลิตปุยหมัก และสามารถผลิตนํ้าหมัก
ชีวภาพไดเองเฉลี่ย 300 ลิตร/ครัวเรือน เศษอาหาร เศษผัก 

ปลา หอยเชอรี่ และผลไม คิดเปนมูลคารวม 12,000 บาท/ครัว
เรือน เกิดผลประโยชนสุทธิหลังหักคาใชจายอยูที่ 7,517 บาท/
ครวัเรอืน ทัง้นี ้เกษตรกรทีเ่หลอือกีประมาณ 1,500 ราย ยงัไมมี
การนําความรูที่ไดรับไปปรับใชเนื่องจากมีภารกิจมาก อายุมาก 
และขาดวสัดทุีจ่าํเปนผลติ เชน มลูสตัว กากนํา้ตาล และถงัหมกั 
โดยหลงัจากน้ี กระทรวงเกษตรฯ จะไดวางแผนในการสนบัสนนุ
ใหธนาคาร/สหกรณตางๆในพื้นที่ รวบรวมวัสดุที่จําเปนขางตน
มาจําหนายในราคาขายสง หรือใหเกษตรกรยืมโดยมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย
 อยางไรก็ตาม ผลการวเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอเกษตรกร
ในการผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือนโดยเทคนิค Logistic 
Regression แบบ Binary Logistic Regression ดวยวิธี 
Maximum Likelihood Estimation พบวาปจจัยที่มีผลตอ
เกษตรกรในการผลติปุยอินทรีย (ปุยหมกั/น้ําหมกัชวีภาพ) ใชเอง
ในครัวเรือนที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 4 ปจจัย โดย
มปีจจยัทีม่คีาสมัประสทิธิเ์ปนลบหนึง่ปจจยั คอื เพศ (SEX) และ
มีปจจัยที่มีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 3 ปจจัย ไดแก อายุ (AGE) 
ความรูเรื่องปุยอินทรีย (KNOWLEDGE) และ การไปทัศนศึกษา
ของเกษตรกร (TRIP) ตามสมการ ดังนี้

In               = yi = 0.18 + 0817sex - 0.028AGE + 0.123KNOWLEDGE + 0.904TRIPP(yi)
1-P(yi)(    )
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 จากการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง 
พบวาปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วาสัมประสิทธิ์ทุกตัว มีคา = 0 
นั่นคือมีสัมประสิทธิ์อยางนอยหนึ่งตัวที่ไมเทากับ 0ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.01 (Chi-square = 34.347) 
 การทดสอบความถกูตองของโมเดล พบวาคาสมัประสทิธิ์
การทาํนาย (R2) มคีาเทากบั 0.117 (Cox & Snell R Square) และ 
0.157 (Nagelkerke R Square) (ตามลําดับ) นั่นหมายความวา

แบบจําลองนี้สามารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะห 
Logistic Regression ไดถูกตองรอยละ 11.7 และ 15.7 
ตามลําดับ
 การตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของแบบจําลองที่
ประมาณการขึ้นโดยเปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริงพบวา 
ขอมูลจริงเกษตรกรผลิตปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพใชเองในครัว
เรือน 158 ราย แตเมื่อใชสมการที่ประมาณการขึ้นพยากรณ
พบวาเกษตรกรผลิตปุยหมัก/นํ้าหมักชีวภาพใชเอง 121 ราย 
นั่นคือพยากรณถูกรอยละ 76.6 และเมื่อขอมูลจริงมีเกษตรกร
ทีไ่มไดผลติปุยหมกั/น้ําหมกัชวีภาพใชเองในครัวเรอืน 118 ราย 
แตเมื่อใชสมการที่ประมาณการขึ้นพยากรณพบวาเกษตรกร
ทีไ่มผลติปุยหมกั/นํา้หมกัชวีภาพใชเอง 61 ราย นัน่คอืพยากรณ
ถูกรอยละ 51.7 นั่นคือ สรุปภาพรวมรอยละของการพยากรณ
ถูกตองเทากับ 65.9
 โดยถาเกษตรกรเปนผู หญิง จะมีโอกาสที่จะผลิต
ปุ ยอินทรียใชเองในครัวเรือนมากกวาผู ชาย 2.264 เทา 
(Exp(B) = 2.264) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากเกษตรกรที่เปนผูหญิงสวนใหญอยูบานจึงมีเวลาในการ
ทําปุยหมัก/นํ้าหมัก มากกวาผูชาย
 ถาเกษตรกรมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ป จะมีโอกาสที่จะผลิต
ปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน 0.972 เทา (Exp(B) = 0.018 
ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.05 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเกษตรกรทีม่อีายุ
มากขึ้นจะมีแรงในการทําปุยอินทรียนอยลง

ตารางแสดงปจจัยที่มีผลตอเกษตรกรในการผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน

ตัวแปร B SE Wald df Sig. Exp(B)

SEX   0.817 0.263 9.670 1 0.002*** 2.264

AGE - 0.028 0.012 5.571 1 0.018** 0.972

KNOWLEDGE   0.123 0.056 4.875 1 0.027** 1.131

TRIP   0.904 0.285 10.077 1 0.002*** 2.470

CONSTANT   0.180 0.747 0.058 1 0.810 1.197

ที่มา : จากการคํานวณ
Note : -2Log-Likelihood = 34.347
Cox & Snell R Square  =  0.117
Nagelkerke R Square  = 0.157
*** Significant at level 0.01 และ **Significant at level 0.05
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 ถาเกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะมีโอกาส
ทีจ่ะผลติปุยอนิทรยีใชเองในครวัเรอืน 1.131 เทา (Exp(B) = 1.131
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกร
เมื่อมีความรูมากขึ้น จะมีการคนควาทดลองและสนใจที่จะผลิต
ปุยอินทรียตามความรูที่ไดรับมา
 ถาเกษตรกรเคยไปทศันศกึษาดงูานการผลติปุยอนิทรีย 
จะมีโอกาสที่จะผลิตปุยอินทรียใชเองในครัวเรือน สูงถึง 2.470 
เทา (Exp(B) = 2.470 ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากเกษตรกรที่เคยไปทัศนศึกษาดูงานการผลิตปุยอินทรีย

✤

จะเกิดแรงบันดาลใจอยากผลิตปุ ยอินทรีย มากขึ้นโดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหตามตาราง ดังนี้
 นอกจากนี้ ยังพบวา เกษตรกรที่ผลิตปุยหมักใชเองนั้น
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยมีการเผาเศษวัสดุเหลือใชในไร
นานอยกวาเกษตรกรที่ไมมีการทําปุ ยหมักใชเองถึงเทาตัว 
ซ่ึงถือเปนการชวยมลพิษทางอากาศลดภาวะโลกรอน ทั้งยัง
ทําใหสภาพแวดลอมดี ดินรวนซุยมากขึ้น เกิดการหมุนเวียน
ของธาตุอาหารในดิน ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม 
ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็นเปนเสียงเดียวกันวา 
การทาํปุยอนิทรยีใชเองในครวัเรอืนทาํใหรูสกึปลอดภยัขึน้ และ
เปนผลดตีอสขุภาพทัง้ตวัเอง และผูบริโภคอีกดวย อยางไรกต็าม 
เกษตรกรตองการใหภาครัฐ ใหการสนับสนุนและใหความรู
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเกษตรกรที่มีความรูเรื่องปุยอินทรีย
และเคยไปศึกษาดูงานเร่ืองการผลิตปุ ยอินทรีย มาก อน 
จะเหน็ประโยชนและหนัมาเร่ิมผลติปุยอนิทรียใชเองในครวัเรอืน
มากกวาเกษตรกรทั่วไป
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โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
จังหวัดอุดรธานี

สศท.3 เสนอผลการวิเคราะห

ดานเศรษฐกิจสินคาเกษตร

พรอมแนวทางการเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมของจังหวัดนครพนม

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ไดศึกษาการ
วเิคราะหดานเศรษฐกจิสนิคาเกษตรจงัหวดันครพนมปเพาะปลกู 
2559/2560 โดยศกึษาตนทนุ ผลตอบแทน วถิตีลาด และอุปสงค
อุปทาน (Demand Supply) ของสินคาเกษตรที่มีมูลคามาก
ในผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก ขาวเจานาป
มนัสาํปะหลงั สบัปะรด และโคเนือ้โดยกาํหนดใหขาวในพืน้ทีไ่ม
เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) เปนพชืหลักในการปรับ
เปลีย่น เนือ่งจากขาวเปนสนิคาทีม่พีืน้ทีม่ากทีส่ดุในจงัหวดั รวม
ทัง้วเิคราะหสนิคาทางเลอืกอืน่ทีใ่หผลตอบแทนทีด่กีวาทดแทน
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่ S3,N โดยใชหลักการ “ตลาดนําการ
ผลิต” ยึดความตองการของตลาดเปนสําคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
จากราคาสินคาเกษตรตกตํ่าและเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะสม
ผลการศึกษา พบวา ขาวเจานาป ปลูกในพื้นที่เหมาะสมมาก 
(S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลิตขาวไดเฉลี่ย 366.43 
กิโลกรัมตอไร ตนทุนเฉลี่ย 4,246.61 บาทตอไร ขาดทุนสุทธิ 
413.75 บาทตอไร ในขณะทีพ่ืน้ที ่S3,N ผลติขาวไดเฉลีย่ 318.31 
กิโลกรัมตอไร ตนทุนเฉลี่ย 4,218.34 บาทตอไร ขาดทุนสุทธิ 
888.82 บาทตอไร จงัหวดัมผีลผลติรวม 317,622 ตนัขาวเปลอืก 
พบวา ผลผลิตเก็บไวบริโภคในครัวเรือน รอยละ 3.00 เก็บ
เปนเมล็ดพันธุ รอยละ 0.02 จําหนายใหสถาบันเกษตรกร
รอยละ 4.00 พอคารวบรวมทองถิน่ รอยละ 35.00 ทาขาว รอยละ 
27.98 และโรงสีเพื่อแปรรูป รอยละ 30.00 โดยจังหวัดมีความ
ตองการใชขาวเจานาป 429,540 ตันขาวเปลือก เนื่องจากเปน
ทีต่องการของตลาด ทาํใหอปุสงคมากกวาอปุทาน มนัสาํปะหลงั 
ปลูกในพื้นที่ S1,S2 ไดผลผลิตเฉลี่ย 2,451.63 กิโลกรัมตอไร 
ตนทุนเฉลี่ย 4,680.54 บาทตอไร ขาดทุนสุทธิ 708.90 บาท

ตอไร ในขณะทีพ้ื่นที ่S3,N ไดผลผลติเฉลีย่ 1,917.82 กโิลกรมัตอไร 
ตนทุนเฉลี่ย 5,030.35 บาทตอไร ขาดทุนสุทธิ 1,923.48 
บาทตอไรจังหวัดมีผลผลิตรวม 129,243 ตันหัวมันสด พบวา 
ผลผลิตรอยละ 75.00 ถูกสงไปขายจังหวัดใกลเคียง เนื่องจาก
จังหวัดนครพนมไมมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง และรอยละ 
25.00 ขายใหกับลานมันเสนในจังหวัด โดยที่อุปสงคและ
อุปทานมีความสมดุลสับปะรด ปลูกในพื้นที่ S1,S2 ไดผลผลิต
เฉลี่ย 3,282.00 กิโลกรัมตอไร ตนทุนเฉลี่ย 11,251.79 บาท
ตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 24,718.93 บาทตอไร ในขณะที่
พ้ืนที ่S3,N ไดผลผลติเฉลีย่ 2,712.93 กิโลกรัมตอไร ตนทนุเฉลีย่ 
11,024.06 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 18,709.65 บาทตอไร 
จังหวัดมีผลผลิตรวม 11,512 ตัน พบวา ผลผลิตรอยละ 60.00 
จะถูกสงออกไปขายจังหวัดอื่น และรอยละ 40.00 ขายใหแก
ผูบริโภคภายในจังหวัดเพื่อบริโภคเปนผลสด โดยที่อุปสงคและ
อุปทานมีความสมดุลโคเนื้อ มีตนทุนเฉลี่ย 25,448.74 บาท
ตอตวั ผลตอบแทนสทุธ ิ14,098.57 บาทตอตวั จงัหวดัมผีลผลติ
รวม 39,324 ตัว โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญจะเปน
รายยอย ซึ่งจะนําโคเนื้อเขาขายในตลาดนัดโค-กระบือหรือ
ขายใหแกพอคารวบรวมทองถิ่น เพื่อเขาโรงฆาสัตวและ
นําไปขายตอในตลาดสดหรือแปรรูปเปนผลติภณัฑตางๆ อยางไร
ก็ตามจงัหวดัมคีวามตองการใชโคเน้ือเพียง 29,040 ตวั เนือ่งจาก
ตลาดชะลอการรับซื้อโคเนื้อ ทําใหอุปสงคนอยกวาอุปทาน
 สาํหรับผลการวเิคราะหดานเศรษฐกิจสนิคาเกษตรทาง
เลอืกทีม่ศีกัยภาพและใหผลตอบแทนทีด่กีวาเพือ่ใชเปนแนวทาง
ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ S3,N ไดแก
1) ถั่วลิสงเปนพืชใชนํ้านอย ทนแลง และระยะเวลาในการ
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ปลูกคอนขางนอย (120 วัน) ตนทุนเฉลี่ย 6,926.31 บาทตอไร 
ผลตอบแทนสุทธิ 2,164.85 บาทตอไร โดยปจจุบัน “บริษัท 
แมรวยการเกษตร (โกแก) จาํกดั” เขามารบัซือ้ผลผลติในจงัหวดั 
และเกษตรกรบางรายขายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซื้อ
ในหมูบาน 2) พริกซุปเปอรฮอทเปนพืชปลูกงาย สามารถ
ปลูกในดนิทกุชนดิ ใชนํา้นอย ตนทนุเฉลีย่ 10,996.90 บาทตอไร 
ผลตอบแทนสุทธิ 9,683.10 บาทตอไร ตลาดรองรับ คือ ตลาด
ในจังหวัด และถูกสงไปยังตลาดกลาง คือ ตลาดไท และตลาด
ส่ีมุมเมือง 3) ขาวโพดหวานสามารถปลูกทดแทนขาวนาปรัง 
เพือ่จาํหนายเปนฝกสดใหกบัผูบรโิภคตามทองตลาด ตนทนุเฉลีย่ 
7,005.26 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 4,545.64 บาทตอไร 
หรอืปลกูเพือ่จาํหนายเมลด็พนัธุ ตนทนุเฉลีย่ 8,733.01 บาทตอ
ไร ผลตอบแทนสุทธิ 7,253.83 บาทตอไร โดยขายใหกับบริษัท
ขายสงเมล็ดพันธุพืชในจังหวัดสกลนคร 4) ลิ้นจี่ เปนสายพันธุที่
เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนทุน
เฉลี่ย 13,101.31 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 18,165.25 
ลิ้นจี่ นพ.1 ตลาดที่สําคัญ ไดแก แมคโคร โลตัส บิ๊กซี ตลาดไท 
ตลาดสี่มุมเมือง และพอคาจากประเทศจีน 5) มัลเบอรร่ีควร
ปลูกในพื้นที่ดอน แสงแดดสองรอบตน และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได 3 ครั้งตอปตนทุนเฉลี่ย 21,240.81 บาทตอไร 
ผลตอบแทนสุทธ ิ9,884.19 บาทตอไร ผลสกุมรีสหวาน สามารถ
แปรรปูเปนนํา้ผลไม แยม ไวน หมอนอบแหง หมอนแชอิม่ ลกูอม
หมอน ไอศกรีมหมอน และนํ้าสมสายชูหมอนหมัก เปนตน
6)หมากเมาเปนพืชปาและควรปลูกในพื้นที่ดอนเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได 1 รอบตอป และมีความออนไหวจากสภาพดินฟา

อากาศ ทําใหราคาที่เกษตรกรขายไดคอนขางสูงตนทุนเฉล่ีย 
8,545.50 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 15,743.44 บาทตอ
ไรโดยหมากเมาสามารถนํามาแปรรูปเปนนํ้าผลไม แยม และ
ไวน เปนตน 7)กลวยหอมทองที่ตลาดการตองมีนํ้าหนัก 120 
กรัม/ลูก ตนทุนเฉลี่ย 24,778.00 บาทตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 
8,120.00 บาทตอไร โดยสามารถสงขายภายในพื้นที่ เชน 
รานสะดวกซื้อ 7-11 แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก โลตัส เปนตน และ
สงออกไป ญี่ปุน จีน และเกาหลี 8) พืชสมุนไพร ไดแก กระชาย 
มีตนทุนเฉลี่ย 12,000 บาทตอไร ตะไคร 4,274 บาทตอไร 
ขา 11,886 บาทตอไร และขมิ้น 14,511 บาทตอไร ไดรับผล
ตอบแทนสุทธิ 18,000, 2,226, 4,114 และ 15,489 บาทตอ
ไร ตามลําดับโดยโรงพยาบาลมีแนวโนมใชยาสมุนไพรเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาการแพทย
แผนไทยกลุมจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
พชืสมนุไพรจงึเปนอกีทางเลอืกหนึง่ทีน่าสนใจในการเพิม่รายได
ใหกับเกษตรกร
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✤

 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตาม
ศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ในจังหวัดนครพนม จําแนก
เปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 การผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
ในพื้นที่ S1,S2 ควรมุงเนนใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต และ
ผลิตสินคาคุณภาพ มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของตลาด เชน 
ขาวหอมมะลิอินทรีย การแปรรูปสับปะรดโคเน้ือคุณภาพ 
เปนตน และประชาสัมพันธสรางแบรนดสินคาใหเปนที่ยอมรับ 
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีการ
รวมกลุมเพื่อสรางอํานาจในการจัดหาปจจัยการผลิตและการ
จําหนายผลผลิต กลุมที่ 2 การผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญใน
พื้นที่ไมเหมาะสม S3,N กรณีเกษตรกรตองการปรับเปลี่ยนเปน
สินคาเกษตรทางเลือกชนิดอ่ืน ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก 
ความตองการของตลาด ราคา แหลงนํ้า การขนสง (Logistic) 
องคความรูและขอจํากัดในการผลิต ดังนั้น ภาครัฐควรใหการ
สนับสนุนองคความรู การถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
หรือสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าในการปรับเปลี่ยน เพ่ือ
เตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรในการปลูกพืชหลากหลาย
ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจ 
(Zoning) และสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน
 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สศท.3 ไดจัดประชุมหารือ
และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดนครพนมณ สํานักงานสหกรณ

จังหวัดนครพนม เพื่อใหการศึกษามีความครบถวนสมบูรณ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ พบวา ในที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ
สนิคาเกษตรทางเลอืกทีน่าสนใจ เพ่ิมเตมิไดแก กลวยตดัใบขาย
เพื่อลดการใชพลาสติกและอนุรักษสิ่งแวดลอมยาสูบ ไมดอกไม
ประดับ การเลี้ยงไกงวง และการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อสงให
แกผูประกอบการปลาสม เปนตนสําหรับมันสําปะหลังสามารถ
เพ่ิมชองทางการตลาดโดยการใชประโยชนมันสําปะหลัง
เปนอาหารเลี้ยงโคขุนและไกงวง ชวยลดตนทุนคาอาหาร 
นอกจากนี้ในป 2560 ที่ผานมาโคเนื้อมีอุปสงคนอยกวาอุปทาน 
แตในปจจุบันตลาดมีความตองการเพิ่มขึ้น จากการที่สหกรณ
โคเน้ือไดพัฒนาชองทางการตลาด และเปดลงทะเบียนรับซื้อ
โคเนื้อเพิ่มขึ้น โดยการผลิตสินคาเกษตรทางเลือกทุกชนิด
ตองใชหลักการ “ตลาดนําการผลิต” ยึดความตองการของ
ตลาดเปนสาํคญั เพือ่ลดความเสีย่งจากราคาสนิคาเกษตรตกตํา่
ในเดือนมกราคม 2562 สศท.3 จะจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
และนําสงใหแกภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชน
ในการจัดทําแผนงานโครงการภายใตโครงการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by 
Agri-Map) ในระดับพ้ืนที่ ได อย างเป นรูปธรรมชัดเจน 
รวมทั้งเปนขอเสนอแนะที่ผูบริหารสามารถนําไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายมาตรการแผนงานโครงการตอไป
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บทความพิเศษ



 เชื่อวาคนสวนใหญมักคุ นเคยกับสวนปาลมที่เปน
พืชเชิงเดียว ไมมีการปลูกพืชเสริมอ่ืนๆ เนื่องจากปาลมเปน
พืชที่ตองการแสงมาก จึงไมนิยมปลูกพืชอ่ืนๆ ที่มาบดบังแสง 
แถมเมื่อตนโตจนทางใบกางเต็มที่แสงสองลงมาที่พื้นดินในสวน
แทบไมมีเลยจึงยากที่จะหาพืชชนิดอื่นๆ มาปลูกเสริมใน
สวนปาลม ฉะนั้นการทําเกษตรผสมผสานหรือเกษตรพอเพียง
ในสวนยางนั้นมันจะทําไดจริงๆ หรือ...??
 ลุงบํารุง หนูดวง จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรดีเดน
แหงชาติในสาขาอาชีพทําสวน ป 2556 พาไปชมสวนปาลม
แบบผสมผสานของลุงที่รวบรวมทั้ง ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
บอปลา แปลงปุยหมัก กลวย ผักหวานบาน ผักเหลียง ตะไคร 
กาแฟ โรงเลีย้งแพะ ไก และเปด แถมยงัมแีผนทาํนาขาวอกีดวย
 กอนที่ลุงจะพาเขาไปในสวนปาลมจริงๆ ตองขอขยาย
ความกอนวาคําวา เศรษฐกิจพอเพียง หรือการทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน ของลุงบํารุงนั้น “ไมสุดโตง” แตวาพืชทุกชนิดที่
ปลูก สัตวทุกอยางที่เลี้ยง ไดผานกระบวนการคิดและวางแผน
วาเหมาะสมที่จะปลูกหรือเลี้ยงอยางไร

 ทันทีที่จอดรถหนาสวนลุงบํารุงสิ่งแรกที่เห็นคือปาย
ยินดีตอนรับ และปายสีเขียวจากกรมพัฒนาที่ดิน นั่นทําใหเรา
รูวาสวนแหงนี้เปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ซึ่งมี
พืชผสมผสาน โดยมีปาลมน้ํามันเปนพืชหลัก ซึ่งไดผลผลิต
ไมตํ่ากวา 5 ตัน/ไร/ป
 ถัดมาเปนแปลงดอกไมตางๆ ที่เห็นเดนๆ ก็คือ ตนพวง
ชมพูที่กําลังออกดอก และมีแมลงจํานวนมากมากินนํ้าหวาน
จากเกสรดอกพวงชมพู น่ันเปนตวัชีว้ดัวาสวนปาลมแหงนีม้กีาร
ใชสารเคมีนอย แมจะปลูกพืชอื่นๆ ที่อาจจําเปนตองใชสารเคมี 
แตเมื่อเราปลอยใหมีแมลงที่เขาเปนศัตรูตามธรรมชาติของ
กันและกัน เขาก็จะกําจัดกันเองโดยอัตโนมัติ อีกทั้งแมลงบาง
ชนิดยังชวยผสมเกสรตนปาลมทําใหปาลมติดผลดกอีกดวย
 เดินมาถึงบอนํ้าที่เลี้ยงปลาจาระเม็ดเอาไว ที่ขอบบอ
มีการปลูกตนกลวยลอมรอบเพื่อตัดขาย เมื่อตัดเครือกลวยแลว
ตนกลวยที่เหลือก็จะฟนหยาบๆ ทิ้งลงในบอเพื่อเปนอาหาร

 เชื่อวาคนสวนใหญมักคุ นเคยกับสวนปาลมที่เปน
พืชเชิงเดียว ไมมีการปลูกพืชเสริมอ่ืนๆ เนื่องจากปาลมเปน

สวนปาลมเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแบบฉบับ “ลุงบํารุง หนูดวง”
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ปลาตอไป ที่สําคัญนํ้าในบอนี้ยังใชรดนํ้าปาลมในชวงแลง 
โดยเปนระบบนํา้ทีไ่มตองใชพลงังานหรอืทีเ่รยีกวา “กาลกัน้ํา” 
นั่นเอง 
 นํ้าที่ถูกสูบออกมาจากบอนี้จะไหลผานสวนปาลม
ท่ีถูกดัดแปลงใหเปนแองนํ้าตื้นๆ ที่ลุงบํารุงปลูกผักกูดและ
เลี้ยงปลาเม็ง เปนปลาราคาสูงของสุราษฎรธานีเอาไว เมื่อ
นํ้าลนแองนํ้านั้นออกไปก็ไหลผานสวนปาลมไปที่เลาเปด 
เปดไดเลนนํ้า และสุดทายนํ้านั้นจะไหลไปสูพื้นที่ที่เตรียมไว
สําหรับทํานาขาวนั่นเอง
 นอกจากพื้นที่ที่เปนสวนปาลมจริงๆ แลว ลุงบํารุง
ยงัแบงโซนท่ีไดรบัแสงแดดเตม็วนัไวปลกูพชือืน่ๆ ดวย... แนนอน
วาไมมีกฎเกณฑใดบอกวา การปลูกพืชผสมผสานหมายถึงการ
นําพืชพรรณไมมาปลูกรวมกัน เชนเดียวกับสวนเศรษฐกิจพอ
เพียงของลุงบํารุงที่ทุกอยางถูกจัดเปนสัดสวน พืชที่ตองการ
แสงแดด 100% อยางกลวย ผักหวานบาน ตะไคร หญาเลี้ยง
สัตว และโซนนาขาวถูกปลูกในพื้นที่โลงแจง...น่ันไง ไมมีใคร
ออกกฎวาสวนผสมตองเอามาปลูกรวมกันทั้งหมด เรื่องนี้ขึ้น
อยูกับไอเดียของเจาของสวนลวนๆ
 สวนพืชที่ตองการแสงรําไร หรือปลูกในที่รมอยาง
ผกัเหลยีง กาแฟ และสตัวเลีย้งอยางแพะ เปด และไก กส็ามารถ
ทําโรงเรือนไวในสวนปาลมที่รําไรไดนั่นเอง 
 ลุงบํารุงเลาตอไปวาพืชเสริมที่อยูในสวนนี้สวนใหญ
ปลูกไวเพื่อใหนองๆ ที่ดูแลสวนปาลมไดกินและนําไปขาย 
ท่ีขายไดประจํา คือ กลวย ตะไคร และผักหวานบาน ตรงน้ี
ทําไวใหนองๆ มีรายไดเสริมเพราะเขาอยูแบบประจํา อยางใน
สถานการณที่ปาลมราคาไมดีแบบนี้ทุกคนเดือดรอน แตนองๆ 
ในสวนปาลมลุงบํารุงไดขายกลวย ขายตะไคร ขายผักหวาน 
มีไขเปดไวรับประทาน และในอนาคตจะปลูกขาวไดอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง

เลามาตั้งนานเราคงจะสงสัยวาลุงบํารุงไดอะไรจากสวนผสมนี้

 คําตอบก็คือ... ลุงลดตนทุนการใชปุยเคมีเมื่อมีการ
ทําปุยหมักใชเองภายในสวน มีการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือนนํามาใชในสวนปาลม ชวยปรับสภาพดินที่
ตองบอกเลยวาพื้นที่ตรงนี้เปนดินทรายปนลูกรังที่ดูแลวคิดวา
แมแตปาลมยังไมนาจะปลูกได แตเมื่อมีการปรับปรุงดินอยาง
ถูกตองดวยวิธีธรรมชาติ ผืนดินแหงนี้ก็ปลูกปาลมไดประสบ
ความสาํเร็จและยังปลกูพืชอืน่ๆ ไดอกีดวย เมือ่ลงุบาํรงุมรีายได
จากสวนปาลมมากขึน้พชืผกัทีป่ลกูเสรมิขึน้มากเ็ปนรายไดใหกบั
นองๆ ที่ชวยดูแลสวน 
 “ชวงน้ีปาลมราคาไมดี แตอยางนอยนองๆ ก็มีรายได
จากการขายกลวยบาง ขายตะไครบาง พอมีตรงนี้เพิ่มเขามา
ความเดือดรอนเรื่องคาใชจายมันก็จะเบาบางลงกวาที่ไมมี
อะไรเลย สวนลุงเองก็ลดตนทุนการทําสวนลงไปได พอตนทุน
เราลดลงสวนตางที่เปนกําไรของเรามันก็พอจะเหลือมากขึ้น 
ทีส่าํคญันองๆ ในสวนเราอยูกับแบบครอบครัว เขาดแูลสวนปาลม
ใหเรา ตดัปาลมใหเรา เรากต็องใหเขาอยูไดดวย” ลุงบาํรุงกลาว

✤

ที่มา : https://www.yangpalm.com
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

มกราคม

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 พื้นที่เพาะปลูก 59.215 ลานไร ผลผลิต 24.223 ลานตันขาวเปลือก และ

ผลผลิตตอไร 409 กิโลกรัม ลดลงจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.221 ลานไร ผลผลิต 24.934 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 421 กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 0.01 รอยละ 2.85 และรอยละ 2.85 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปที่

ผานมาเล็กนอย แมวาปที่ผานมาราคาขาวหอมมะลิ ขาวเจาปทุมธานี 1 อยูในเกณฑดี และเกษตรกรยังเห็นวาภาครัฐมีนโยบาย

ชวยเหลือก็ตาม แตมีเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกออยโรงงาน และมันสําปะหลังโรงงาน รวมทั้งเนื้อที่เพาะปลูก

ขาวเหนียวลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากราคาปที่ผานมาตกตํ่า ทําใหเกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกขาวเหนียวเปนขาวหอมมะลิ 

สําหรับผลผลิตตอไรลดลง เพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนแหลงผลิตใหญประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง ปริมาณนํ้าฝน

นอย ตนขาวแหงตาย และมีวัชพืชขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย สงผลใหในภาพรวมปริมาณผลผลิตลดลง 

  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 14.704 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 60.70 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.820 1.636 2.522 14.704 3.106 0.912 0.346 0.080 0.097 24.223

- รอยละ 3.39 6.75 10.41 60.70 12.82 3.77 1.43 0.33 0.40 100.00

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.716 ลานไร ผลผลิต 7.862 ลานตันขาวเปลือก และ

ผลผลิตตอไร 671 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.840 ลานไร ผลผลิต 8.553 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิต

ตอไร 666 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตลดลง รอยละ 8.75 และรอยละ 8.08 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกมี

แนวโนมลดลงจากปทีแ่ลว เนือ่งจากปรมิาณนํา้ในอางเก็บน้ําสวนใหญและปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตามธรรมชาตมิปีริมาณนํา้นอยกวา

ปที่ผานมา ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการ

ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.75 เน่ืองจากในแหลงที่สามารถเพาะปลูก

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 747 กุมภาพันธ 256214



ขาวได มีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว อยางไรก็ตามภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามเนื้อที่เพาะปลูก

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.652 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 59.17 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.907 2.418 2.234 1.244 0.438 0.329 0.164 0.097 0.031 7.862

- รอยละ 11.54 30.75 28.42 15.82 5.57 4.18 2.09 1.24 0.39 100.00

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ

     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

ราคาขาว ปการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2561/61 ตามมติคณะกรรมการ นบข. 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       (1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

        ตันละ 1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี (24 กรกฎาคม 2561) เดิมใหสหกรณตันละ 1,000 บาท 

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ
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        ไดรับตันละ 500 บาท”

       (2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น

       (3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณีรับฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรักษาขาวเปลือก

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

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

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

110 - 143 บาท และ 3) คาบริหารจัดการ ไมเกินตันละ 100 บาท โดยรวมคาใชจายที่สถาบันเกษตรกรคิดจากสมาชิก ประมาณ 

418 - 625 บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนมกราคม 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือน

ท่ีผานมา เนื่องจากอยูในชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยวขาวนาป สงผลใหปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง ประกอบกับผูประกอบการ

ชะลอการซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม 

 1.4 การสงออก

  ป 2560 ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 

9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ 

(ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) ไทยสงออกขาว 10.077 ลานตันขาวสาร มูลคา 163,130 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 10.518 ลานตันขาวสาร มูลคา 157,264 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 4.19 แตมูลคา

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.73 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา

ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30

  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่นําเขาได 14,630 ตัน

ขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : 

กรมศุลกากร)

  ป 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) ไทยนําเขาขาว 13,870 ตันขาวสาร มูลคา 368 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 17,300 ตันขาวสาร มูลคา 430 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 19.82 และรอยละ 

14.41 (ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ปรบัตวัลดลงตดิตอกนั 6 สปัดาห โดยราคาลดลงมาอยูทีต่นัละ 370-375 ดอลลารสหรฐั ทามกลาง

ภาวการณคาที่ลดลง เนื่องจากการสงออกขาวไปยังประเทศจีนมีแนวโนมลดลงจากมาตรการกีดกันทางการคาของทางการจีน

ที่มีความเขมงวดมากขึ้น ขณะที่ภาวะราคาขาวเปลือกฤดูการผลิตฤดูรอน (summer-autumn crop) ในพื้นที่ภาคใตของประเทศ 

ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 ราคาอยูที่ประมาณ 6.1-6.4 พันดอง หรือประมาณตันละ 263-276 ดอลลารสหรัฐ

  วงการคาขาวคาดวา เกษตรกรบางสวนอาจจะปรับเปลี่ยนไปทําการประมงมากขึ้น หลังจากที่มีการคาดการณวา 

การสงออกขาวไปยังประเทศจีนมีแนวโนมลดลง ซึ่งสงผลกระทบทําใหราคาขาวในประเทศมีแนวโนมลดลงดวย

   ทางดานผูอํานวยการบริษัท Vietnam Southern Food Corporation ซึ่งเปนบริษัทผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญ

ของเวียดนาม เปดเผยวา การสงออกขาวและสินคาเกษตรอื่นๆ ของเวียดนามไปจีน ในป 2562 อาจไดรับผลกระทบจากการ

ออกกฎระเบียบที่เขมงวดมากขึ้นของจีน แมวาสินคาเกษตรของเวียดนามเปนที่นิยมอยางมากในจีนก็ตาม

   ทั้งนี้ ในป 2561 ที่ผานมา เวียดนามสงออกขาวไดประมาณ 6.15 ลานตัน มูลคาประมาณ 3.15 ลานดอลลารสหรัฐ 

โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 และรอยละ 19.6 เมื่อเทียบกับป 2560

  มีรายงานวา ผู ส งออกขาวเวียดนามบางรายไดแสดงความกังวลตอความทาทายบางประการที่กําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกาสงออกขาวใหม (The Decree 107) ที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมา ซึ่งมีการเปดเสรีภาคการสงออก ขาวและมี

เปาหมายเพือ่สงเสรมิการแขงขนัระหวางผูผลติขาว โดยทีพ่ระราชกฤษฎกีาอนุญาตใหผูคาขาวสามารถสงออกขาวไดไมจาํกดัจาํนวน 

แมจะไมมีโรงเก็บและโรงสีก็ตาม ซึ่งบทบัญญัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูสงออกสามารถขยายตลาดและสงเสริมการแขงขัน

ระหวางผูผลิตขาว

   กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (The Ministry of Industry and Trade; MoIT) ตั้งขอสังเกตวาพระราชกฤษฎีกา

กาํหนดบทบาททีช่ดัเจนสาํหรบัหนวยงานของรฐัและผูประกอบการเอกชน นอกจากนีร้ฐับาลจะยงัคงใหความชวยเหลอืทางกฎหมาย 

การคาดการณแนวโนมของตลาด การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมราคา

   ในขณะเดียวกันผู สงออกบางรายแสดงความกังวลวา การเปดเสรีคาขาวตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกานี้ 

อาจนําไปสูการแขงขันที่ไมเปนธรรมจากผูประกอบการที่ไมซื่อสัตย โดยพวกเขาแสดงความกังวลวา การยกเลิกราคาขาวขั้นตํ่า 

(floor price) และการลงทะเบียนราคาขาว (price registration) รวมถึงการเปดเสรีดานขอกําหนดตางๆ มากขึ้น อาจสงผลให

เกิดการคาขายแบบตัดราคากัน ซึ่งจะสงผลเสียตอคุณภาพขาวและมูลคาการสงออก

   กระทรวงอุตสาหกรรมและการคายังยอมรับวา พระราชกฤษฎีกาฉบับใหมนี้มีความทาทายอยางมากตอบริษัท

สงออกขาว แตไดระบุวาความทาทายเหลานี้ถือเปนเรื่องธรรมดาในตลาดที่กําลังเติบโต

   กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเวยีดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) ไดประกาศ

ตราสญัลกัษณ และเครือ่งหมายการคา “VIETNAM RICE” ในงาน The 3 rd Vietnam Rice Festival ระหวางวนัที ่18-24 ธนัวาคม 

2561 ณ จงัหวดั Long An ในภมูภิาคสามเหลีย่มปากแมนํา้โขงของเวยีดนาม ซึง่การประกาศใชเครือ่งหมายการคา “ขาวเวยีดนาม” 

ครัง้นี ้ถือเปนความกาวหนาครัง้สาํคญัของสนิคาขาวเวยีดนาม หลงัจากทีเ่ริม่มกีารสงออกขาวเขาสูตลาดโลกเปนครัง้แรกเมือ่ป 2532 

และเมื่อป 2560 เวียดนามสามารถสงออกขาวเปนอันดับ 3 ของโลก ปริมาณ 5.8 ลานตัน หรือมูลคา 2,600 ลานดอลลารสหรัฐ

  ทัง้นี ้นอกจากเครือ่งหมายการคาขาวเวยีดนามจะไดรับความคุมครองในระดบัสากลแลว เวยีดนามยังไดออกกฎระเบยีบ

เพื่อใชในการกํากับเครื่องหมายดังกลาวดวย กลาวคือ Decision 1499/QD-BNN-CBTTNS 2018 กําหนดวาผูประกอบการหรือ
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หนวยงานที่จะใชเครื่องหมายการคาขาวเวียดนาม ตองมีเอกสารใบรับรองจัดตั้งบริษัท/ ใบรับรองการลงทุนในการผลิต แปรรูป 

และขายขาว และใบรับรองสุขอนามัย หรือ Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP), ISO 2 2 0 0 0 (Food Safety Management System ISO 2 2 0 0 0 ), International Food Standard 

(IFS), FSSC 2 2 0 0 0 (Food Safety System Certification 22000) นอกจากนั้น ผูประกอบการยังตองชําระภาษีครบถวน

และมีการปองกันสิ่งแวดลอม สําหรับขาวที่ไดรับเครื่องหมายการคา “VIETNAM RICE” คือ ขาวขาว ขาวหอม Jasmine และ

ขาวเหนียว

  ที่มา : สมาคมผูผลิตขาวไทย

  กัมพูชา

  ภาวะราคาขาวเปลือกฤดูการผลิต ป 2561/62 ปรับเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 

เนื่องจากมีการเก็บขาวเปลือกที่ออกสูตลาดฤดูใหมไวในคลังไดมากขึ้น หลังจากที่คลังเปดดําเนินการ สงผลใหอุปทานขาวในตลาด

มีปริมาณลดลง โดยปจจุบัน ราคาขาวเปลือกอยูที่ประมาณ 900-1,300 เรียลตอกิโลกรัม หรือประมาณ 220-320 ดอลลารสหรัฐ

ตอตัน ขึ้นอยูกับวาเปนขาวชนิดใดและมีคุณภาพอยางไร ขณะที่วงการคาคาดวาราคาขาวเปลือกในฤดูถัดไปจะยังคงมีแนวโนม

สูงขึ้น จากการที่กัมพูชามีความสามารถในการเก็บขาวไวในคลังไดมากขึ้น

  มีรายงานวา การสงออกขาวจากกัมพูชาไปยังประเทศปลายทางในสหภาพยุโรป เริ่มชะลอตัวจากความกังวลเกี่ยวกับ

กรณีที่สหภาพยุโรปจะประกาศใชมาตรการภาษีนําเขาขาวจากกัมพูชา และเมียนมาร ในชวงกลางเดือนนี้ โดยขณะนี้ผูนําเขาขาว

ในสหภาพยุโรป กําลังรอฟงการพิจารณาอยางเปนทางการจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปวาจะประกาศมาตรการดังกลาว

ออกมาอยางไรบาง ทางดานผูสงออกขาวกัมพูชามีความกังวลเกี่ยวกับการที่ผูซื้ออาจจะยกเลิกคําสั่งซื้อหากสหภาพยุโรปประกาศ

ใชมาตรการทางภาษีสําหรับขาวที่นําเขาจากกัมพูชา

  ขณะที่แหลงขาวรายงานวา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (the European Commission: EC) กําลังดําเนินการ

พจิารณาใชมาตรการปองกนัผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัภาคอตุสาหกรรมขาวในสหภาพยโุรป ทีเ่กิดจากการสงออกขาวจากกมัพชูา และ

เมียนมาร เขาไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น โดยคาดวาจะมีการประกาศใชมาตรการทางภาษีในชวงกลางเดือนมกราคมเปนตนไป 

โดยจะมีการเก็บภาษีนําเขาในปแรกที่ 175 ยูโรตอตัน ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 15 มกราคมนี้ และในปถัดไป อัตราภาษีจะลดลงเหลือ 

150 ยูโรตอตัน และลดลงเหลือ 125 ยูโรตอตัน ในปตอมา

  ทั้งนี้ มีการคาดการณวาสหภาพยุโรปจะใชมาตรการภาษีนําเขากับขาวเมล็ดยาวสายพันธุอินดิกาจากกัมพูชาและ

เมียนมาร ที่มีพิกัดสินคา 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 และ 1006 30 98 ซึ่งเปนชนิดขาวที่กัมพูชาสงไปยังสหภาพ

ยุโรป ขณะที่ขาวหัก คาดวาจะไมไดรับผลกระทบจากมาตรการภาษี ซึ่งในชวงที่ผานมา ชนิดขาวที่เมียนมารสงไปยังสหภาพยุโรป

จะเปนขาวหัก คิดเปนรอยละ 70-80 ของปริมาณการสงออกขาวไปยังสหภาพยุโรป 

  สํานักงานบริการดานการสงออกขาวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export 

Formality; SOWS-REF) รายงานวา การสงออกขาวในป 2561 มีจํานวน 626,225 ตัน ลดลงรอยละ 1.48 เมื่อเทียบกับ

จํานวน 635,679 ตัน ในป 2560 โดยในเดือนธันวาคม 2561 กัมพูชาสงออกขาวจํานวน 128,985 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 75.63 

เมื่อเทียบกับจํานวน 73,442 ตัน ในชวงเดียวกันของป 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 106.59 เมื่อเทียบกับจํานวน 62,433 ตัน ในเดือน

พฤศจิกายน 2561

  ทั้งนี้ ในป 2561 กัมพูชาสงออกขาวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) จํานวนรวม 493,597 ตัน (คิดเปนรอยละ 79 

ของการสงออกขาวทั้งหมด) เพิ่มขึ้นรอยละ 25.27 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 394,027 ตัน สวนการสง

ออกขาวขาว (White Rice) มีจํานวน 105,990 ตัน (คิดเปนรอยละ 17 ของการสงออกขาวทั้งหมด) ลดลงรอยละ 
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32.34 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 156,654 ตัน และขาวนึ่ง (Parboiled Rice) จํานวน 26,638 ตัน (คิดเปนรอยละ 4 

ของการสงออกขาวทั้งหมด) ลดลงรอยละ 68.66 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 84,998 ตัน

  สําหรับตลาดสงออกที่สําคัญ ในป 2561 ประกอบดวย ตลาดสหภาพยุโรปจํานวน 269,127 ตัน (คิดเปนรอยละ 43 

ของการสงออกขาวทั้งหมด) ลดลงรอยละ 2.77 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 276,805 ตัน ตามดวยตลาดอาเซียน

จาํนวน 102,946 ตนั (คดิเปนรอยละ 16 ของการสงออกขาวทัง้หมด) เพ่ิมขึน้รอยละ 100.58 เมือ่เทยีบกับป 2560 ทีส่งออกจาํนวน 

51,325 ตัน ตลาดจีนจํานวน 170,154 ตัน (คิดเปนรอยละ 27 ของการสงออกขาวทั้งหมด) ลดลงรอยละ 14.86 เมื่อเทียบกับ

ป 2560 ที่สงออกจํานวน 199,857 ตัน และตลาดอ่ืนๆ จํานวน 83,998 ตัน (คิดเปนรอยละ 13 ของการสงออกขาวทั้งหมด) 

ลดลงรอยละ 22.00 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 107,692 ตัน 

  ทั้งนี้ การสงออกรายประเทศนั้น กัมพูชาสงออกขาวไปยังประเทศจีนมากเปนอันดับ 1 จํานวนประมาณ 170,154 ตัน 

ลดลงประมาณรอยละ 14.90 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 ที่สงออกจํานวน 199,857 ตัน ตามดวยประเทศฝรั่งเศส 

86,050 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.20 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 77,363 ตัน มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.50 

เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 38,360 ตัน โปแลนด 23,142 ตัน ลดลงรอยละ 47.40 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 

44,023 ตัน เนเธอรแลนด 26,714 ตัน ลดลงรอยละ 1.70 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 27,175 ตัน สหราชอาณาจักร 

18,178 ตัน ลดลงรอยละ 32.10 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 26,775 ตัน กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 34.00 

เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกจํานวน 24,677 ตัน สวนประเทศอื่นๆ ที่กัมพูชาสงออกในป 2561 เชน เวียดนาม 26,712 ตัน 

ไทย 23,816 ตัน เปนตน

  ในป 2560 กัมพูชาสงออกขาวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 17.20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 

ที่สงออกจํานวน 542,144 ตัน ซึ่งถือเปนสถิติสงออกขาวสูงสุดของกัมพูชา โดยสงไปยังประเทศจีนมากเปนอันดับหนึ่งที่ปริมาณ 

199,857 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 56.80 เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 

77,363 ตัน ลดลงรอยละ 1.20 เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด ปริมาณ 44,023 ตัน 

ลดลงรอยละ 31.20 เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลงรอยละ 

1.30 เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอรแลนด ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลงรอยละ 5.30 

เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือ สหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 51.50 

เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกจํานวน 17,673 ตัน

  ที่มา : สมาคมผูผลิตขาวไทย
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  อินโดนีเซีย

  ผูบริหารหนวยงาน Bulog (Indonesia state food procurement agency) ระบุวา ในป 2562 นี้ อินโดนีเซียยังไมมี

ความจําเปนที่จะนําเขาขาว เนื่องจากในขณะนี้ Bulog มีสต็อกขาว (ณ สิ้นป 2561) ประมาณ 2.1 ลานตัน ซึ่งเมื่อปที่ผานมามีการ

จัดหาขาวจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 3.20 ลานตัน และนําเขาขาวจากตางประเทศประมาณ 1.84 ลานตัน โดยการ

จัดหาขาวของ Bulog จะเลือกวิธีการจัดหาขาวจากเกษตรกรในประเทศกอนที่จะใชวิธีนําเขาขาวจากตางประเทศ ทั้งนี้ ในป 2561 

ที่ผานมา อินโดนีเซียมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 56.54 ลานตัน

  ที่มา : สมาคมผูผลิตขาวไทย

  ฟลิปปนส

  องคการอาหารแหงชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานวามีผูมายื่นขอนําเขาขาวตามโครงการนําเขา

ขาวนอกโควตา (the out-quota scheme) จํานวน 166 ราย (ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) รวมแลวประมาณ 1 ลาน

ตัน โดยแจงวาจะนําเขาจากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร และไตหวัน ซึ่งขาวที่ขอนําเขามีหลายชนิด เชน ขาวขาว 5% 15% 

25% และขาวเหนียว เปนตน

  ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา สภาองคการอาหารแหงชาติ (National Food Authority Council; NFAC) 

ไดอนมุตัโิครงการนาํเขาขาวนอกโควตา (the out-quota importation) โดยไมจาํกัดจาํนวน เพือ่หวงัจะชวยใหราคาขาวในประเทศ

ปรับลดลง จึงอนุญาตใหผูคาขาวสามารถยื่นขออนุญาตนําเขาขาวไดโดยผูนําเขาตองเสียภาษีนําเขาที่อัตรา 35% หากนําเขา

จากประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN countries) แตหากนําเขาจากประเทศอื่นๆ (non-ASEAN) จะเสียภาษีในอัตรา 50%

  ที่มา : สมาคมผูผลิตขาวไทย

  อุรุกวัย

  สํานักงานสงเสริมการคา (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานวา ในป 2561 อุรุกวัย

สงออกขาวประมาณ 845,758 ตัน มูลคาประมาณ 397 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยชนิดขาวที่สงออกประกอบดวยขาวเปลือก 

67,531 ตัน ขาวกลอง 99,328 ตัน ขาวสารที่สีแลวหรือสีบางสวน (semi milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และขาวหัก 

64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเปนผูนําเขาขาวรายใหญที่สุด จํานวน 218,300 ตัน ตามดวยประเทศเปรู จํานวน 176,960 ตัน 

ประเทศบราซิล จํานวน 76,657 ตัน เม็กซิโก จํานวน 80,898 ตัน เวเนซูเอลา จํานวน 76,694 ตัน และเซียรราลีโอน 

จํานวน 41,149 ตัน

  ประเทศอุรุกวัยประสบปญหาดานตนทุนการผลิตที่ยังคงอยูในระดับสูง โดยในปการผลิต 2561 สมาคมเกษตรกร

ผูปลูกขาวของอุรุกวัย (The Association of Rice Growers) ระบุวา ตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 296 ดอลลารสหรัฐ

ตอไร ซึ่งสงผลใหเกษตรกรมีกําไรลดลง

  ที่มา : สมาคมผูผลิตขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนมกราคม 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,136 บาท ราคาลดลงจากตันละ 15,244 บาท ของเดือนธันวาคม 

2561 รอยละ 0.70 แตสูงขึ้นจากตันละ 13,359 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 13.30

  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,830 บาท ราคาลดลงจากตันละ 8,042 บาท ของเดือนธันวาคม 

2561 รอยละ 2.63 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,804 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 0.33
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หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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ปริมาณการสงออกขาว
พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2560

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,200 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 33,150 บาท ของเดือนธันวาคม 

2561 รอยละ 0.15 และสูงขึ้นจากตันละ 29,969 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 10.78

  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,658 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,750 บาท ของเดือนธันวาคม 2561 

รอยละ 0.78 และลดลงจากตันละ 12,307 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 5.27

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,150 ดอลลารสหรัฐฯ (36,409 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 

1,122 ดอลลารสหรัฐฯ (36,472 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 2.49 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.17) และสูงขึ้น

จากตันละ 1,078 ดอลลารสหรัฐฯ (34,034 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 6.67 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 6.97)

  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 410 ดอลลารสหรัฐฯ (12,981 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 404 ดอลลารสหรัฐฯ 

(13,133 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 1.48 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.15) แตลดลงจากตันละ 438 ดอลลาร

สหรัฐฯ (13,821 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 6.39 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 6.07)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.6603 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนมกราคม 2562)
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มูลคา 4,579 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 16.12 
และรอยละ 20.16 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.083
ลานตัน มูลคา 2,019 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.093 
ลานตัน มูลคา 2,261 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 10.68 และรอยละ 10.73 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนมกราคม 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได ณ ระดบัไรนา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.24 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 2.30 บาท
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.61 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.97 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.71
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.65 บาท ราคาสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.53 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.17 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
4.28 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 32.01
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.27 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.31 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.63 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.23 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 19.89
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 13.77 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.81 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.29 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
13.06 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ5.44

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสนราคาเฉล่ียตันละ 213 ดอลลาร

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.40 ลานไร ผลผลิต 29.97 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.57 ตัน เมื่อ
เทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ลานไร ผลผลิต 27.88 
ลานตนั และผลผลติตอไร 3.47 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เก่ียวผลผลติ 
และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.61 รอยละ 7.50 และรอยละ 
2.88 ตามลําดับโดยเดือนมกราคม 2562 คาดวาจะมีผลผลิต
ออกสูตลาด 4.76 ลานตัน (รอยละ15.89 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.209 ลานตันมูลคา 1,484 ลาน
บาทลดลงจากปริมาณ 0.270 ลานตัน มูลคา 1,960 ลานบาท 
ในเดอืนทีผ่านมาคดิเปนรอยละ 22.59 และรอยละ 24.30 ตามลาํดบั
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 1,043.520 ตัน มูลคา 
9,767 ลานบาทสูงขึ้นจากปริมาณ 182.230 ตัน มูลคา 1.542 
ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 472.64 และรอยละ 
533.40 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.244 ลานตัน 
มูลคา 3,656 ลานบาทลดลงจากปริมาณ 0.291 ลานตัน 
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พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สตัวโลกป 2561/62 เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2561 วาม ี1,099.91 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,076.18 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
2.21 โดย สหรฐัอเมรกิา บราซลิ อารเจนตนิา ยเูครน อนิโดนีเซยี 
ฟลิปปนส เอธิโอเปย และเซอรเบีย ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลให
ผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,131.31 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,086.23 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.15 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต เวียดนาม อินโดนีเซีย อารเจนตินา ไนจีเรีย อิหราน และ
เกาหลีใต มีความตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 
163.23 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 151.01 ลานตัน ในป 2560/61 
รอยละ 8.09 โดยยเูครน อารเจนตินา บราซลิ เซอรเบยี ปารากวยั 
และเม็กซิโก ส งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู  นําเข า เช น 
สหภาพยุโรป เม็กซิโก เวียดนาม เกาหลีใต อียิปต อิหราน 
โคลัมเบีย จีน ซาอุดิอาระเบีย แอลจีเรีย มาเลเซีย บังกลาเทศ 
ชิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน เวเนซุเอลา กัวเตมาลา และบราซิล 
มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมกราคม 2562 (1-15 มกราคม 2562) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 222 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมกราคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5 % เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.97 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 8.78 บาท ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 2.16 
และเพิม่ข้ึนจากกโิลกรมัละ 8.06 บาท ของเดอืนมกราคม 2561 
รอยละ 11.29 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.18 บาท 

ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 3.48 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 6.59 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 5.16
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.92 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 10.02 บาท ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 
0.10 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.59 บาท ของเดือนมกราคม 
2561 รอยละ 3.44 สาํหรบัราคาขายสงทีไ่ซโลรบัซือ้เดอืนนีเ้ฉลีย่
กิโลกรัมละ 9.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.54 บาท ของ
เดือนธันวาคม 2561 รอยละ 2.94 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 
8.82 บาท ของเดือนมกราคม 2561 รอยละ 4.99
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 325.33 ดอลลาร
สหรัฐ (10,281 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 318.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,318 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 
2.31 แตลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 37.00 บาท เมื่อเทียบ
กับเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยตันละ 312.00 ดอลลารสหรัฐ 
(9,873 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.27 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 408 บาท
 ราคาซือ้ขายลวงหนาในตลาดชคิาโกเดอืนมนีาคม 2562 
ขาวโพดเมลด็เหลอืงอเมรกินัชัน้ 2 เฉลีย่ตนัละ 149.08 ดอลลาร
สหรัฐ (4,774 บาท/ตนั) ลดลงจากตนัละ 150.11 ดอลลารสหรฐั 
(4,935 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 0.69 และ
ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 161.00 บาท เมื่อเทียบกับเดือน
มกราคม 2561 เฉลี่ยตันละ 137.01 ดอลลารสหรัฐ (4,391 
บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.81 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท
ตันละ 383.00 บาท

สหรฐั ราคาลดลงจากตนัละ 216 ดอลลารสหรฐัฯ ในเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 1.39 แตสูงขึ้นจากตันละ 203 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.93
 3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉล่ียตันละ 

453 ดอลลารสหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 456 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.66 แตสูงขึ้นจากตันละ 431 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 5.10

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 340.20 350.24 -2.87

ผลผลิต 1,099.91 1,076.18 2.21

นําเขา 163.23 151.01 8.09

สงออก 163.23 151.01 8.09

ใชในประเทศ 1,131.31 1,086.23 4.15

สต็อกปลายป 308.80 340.20 -9.23

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 วามี 58.91 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 57.82 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.89 โดย
ประเทศผูผลติสาํคญั เชน ไนจเีรยี เมก็ซโิก เอธโิอเปย ซดูาน จนี 
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ และชาด ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตองการใชขาว
ฟางโลก ป 2561/62 ม ี59.16 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 58.41 ลานตนั 
ของป 2560/61 รอยละ 1.28 โดยไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา 
เม็กซิโก ซูดาน บูรกินาฟาโซ สหภาพยุโรป และแคเมอรูน 
มีความตองการใชเพิ่มขึ้น ดานการคาโลกคาดวามี 5.46 
ลานตนั ลดลงจาก 6.65 ลานตนั ของป 2560/61 รอยละ 17.89 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.76 5.36 -11.19

ผลผลิต 58.91 57.82 1.89

นําเขา 5.46 6.65 -17.89

สงออก 5.46 6.65 -17.89

ใชในประเทศ 59.16 58.41 1.28

สต็อกปลายป 4.51 4.76 -5.25

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดยอารเจนตนิา ยเูครน อนิเดยี และเคนยา สงออกลดลง ประกอบกบั
จีน และสหรัฐอเมริกา นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนมกราคม 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

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

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 21.18 บาท ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 22.12 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 4.25 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
17.81 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 18.92
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 4.00
  ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 4.55 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 21.00 ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 9.52  
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
25.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 18.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 38.89 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 18.00 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 38.89  
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
16.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.00 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 23.08 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 14.00 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 14.29  
  ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 
2561 รอยละ 4.00 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท 
ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 18.18
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 26.93 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.95 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 3.78 
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

 ในป 2561/62 มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.158 ลานไร ลดลง
จาก 0.160 ลานไร ในป 2560/61 รอยละ 1.25 ผลผลติ 45,413 
ตัน ผลผลิตตอไร 288 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 45,201 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 283 กิโลกรัม ในป 2560/61 รอยละ 0.47 และ
รอยละ 1.77 ตามลําดับ 

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 23.92 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.93 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 0.04 สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
21.90 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 9.22
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
25.93 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 18.90 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 37.20 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 18.89 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 37.27

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
16.88 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.88 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2561 รอยละ 21.61 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 14.85 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 13.67
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 26.73 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 
2561 รอยละ 4.01 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.84 บาท 
ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 17.03

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจาํเดอืนธนัวาคม 2561 มปีระมาณ 369.20 
ลานตนั สงูขึ้นจาก 339.47 ลานตนั ของปทีผ่านมารอยละ 8.76

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.16 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.16 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 15.66 และลดลงจากกิโลกรมัละ 16.39 
บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 1.40 
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62

สหรัฐอเมริกา 120.04 125.18

บราซิล 120.30 122.00

อารเจนตินา 37.80 55.50

จีน 15.20 16.00

อินเดีย 8.35 11.00

ปารากวัย 9.81 9.80

แคนาดา 7.72 7.30

อื่น ๆ 20.25 22.42

รวม 339.47 369.20

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, December 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดอืนมกราคม 2562 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 
2562) มเีนือ้ทีป่ลกู 93,258 ไร ผลผลติ 32,810 ตนั และผลผลติ
ตอไร 352 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2562/63 ที่มีเนื้อที่ปลูก 
99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน และผลผลิตตอไร 338 กิโลกรัม 
พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 6.72 และผลผลิตลดลงรอยละ 
3.02 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.14 

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนมกราคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.26 บาท สูง
ขึน้จากกิโลกรัมละ 20.89 บาท ของเดอืนธนัวาคม 2561 รอยละ 
6.56 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 23.35 บาท ของเดือนมกราคม 
2561 รอยละ 4.67
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.07 บาท สูง
ขึน้จากกิโลกรัมละ 37.63 บาท ของเดอืนธนัวาคม 2561 รอยละ 
59.63 และสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 44.50 บาท ของเดอืนมกราคม 
2561 รอยละ 34.99

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนธันวาคม 2561 และเดือน
มกราคม 2561
  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนธันวาคม 2561 และเดือน
มกราคม 2561

ตางประเทศ

 ไมมีรายงาน

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผาน
มา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 909.71 เซนต (10.68 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชล
ละ 895.42 เซนต (10.79 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
1.60 แตลดลงจากบุชเชลละ 973.46 เซนต (11.44 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 6.55
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉล่ียตนัละ 312.85 ดอลลารสหรฐัฯ (9.99 บาท/กก.) สงูขึน้จาก
ตันละ 308.23 ดอลลารสหรัฐฯ  (10.11 บาท/กก.) ในเดือนที่
ผานมารอยละ 1.50 แตลดลงจากตันละ 327.83 ดอลลารสหรัฐฯ 
(10.48 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.57
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํา้มนัเดอืนมกราคมจะมปีระมาณ 1.520 ลานตนั คดิเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.274 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.349 ลานตนั คดิเปนนํา้มนัปาลมดบิ 0.243 ลานตนั ของเดอืน
ธันวาคม 2561 คิดเปนรอยละ 12.68 และรอยละ 12.76 
ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซียสง
มอบในเดอืนเมษายน 2562 ปรบัตวัสงูขึน้อยูที ่2,333 ริงกิตตอตัน 
จากเดิมอยูท่ี 2,327 ริงกิตตอตัน (566.46 ดอลลารสหรัฐฯ) 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 โดยราคาไดปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต 22 มกราคม 
2562 ปริมาณอยูที่ 23,679 ตัน ราคานํ้ามันปาลมดิบปรับตัวสูง
ขึ้นเนื่องจากความตองการใชนํ้ามันปาลมของผูนําเขาเพิ่มขึ้น
ในชวงเทศกาลวันหยุด สําหรับผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นทาง
ตะวนัออกของมาเลเซยีเปนพืน้ทีท่ีม่กีารผลติสงูสดุของรัฐซาบาห
และรัฐซาลาวัก อยางไรก็ตาม คาดวาราคานํ้ามันปาลมดิบ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูที่ 2,351 ริงกิตตอตัน ขณะเดียวกันราคาซื้อ
ขายลวงหนานํ้ามันพืชถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน

ราคา

  ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนนี ้เฉล่ีย
กโิลกรมัละ 2.46 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 2.45 บาท ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 0.41 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 2.95 บาท ใน
เดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.61 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.98 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.70 บาท ใน
เดอืนทีผ่านมารอยละ 1.68 แตลดลงจากกโิลกรมัละ 19.36 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.29 
  ราคาน้ํามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเต
อรดัม เฉลี่ยตันละ 532.03 ดอลลารสหรัฐฯ (16.99 บาท/กก.) 
สูงขึ้นจากตันละ 488.25 ดอลลารสหรัฐฯ (16.08 บาท/กก.) ใน
เดอืนทีผ่านมารอยละ 8.97 แตลดลงจากตนัละ 675.22 ดอลลาร
สหรัฐฯ (21.68 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอย
ละ 15.26 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,138.63 ริงกิต (16.75 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตัน
ละ 2,015.99 ริงกิต (16.02 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
6.08 แตลดลงจากตันละ 2,523.62 ริงกิต (20.65 บาท/กก.) ใน
เดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.26 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซียสง
มอบในเดอืนเมษายน 2562 ปรบัตวัสงูขึน้อยูที ่2,333 ริงกิตตอตัน 
จากเดิมอยูท่ี 2,327 ริงกิตตอตัน (566.46 ดอลลารสหรัฐฯ) 

เฉลี่ย ตันละ 2,138.63 ริงกิต (16.75 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตัน
ละ 2,015.99 ริงกิต (16.02 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
6.08 แตลดลงจากตันละ 2,523.62 ริงกิต (20.65 บาท/กก.) ใน
เดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.26 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทัง้เมลด็ชนดิคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 ไมมีรายงาน

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนมกราคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนมีนาคม 2562 
ทําสัญญาเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยปอนดละ 72.82 เซนต 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

นายสุรพงษ มุสิกชาติ 

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาลทั่ว
ประเทศ
  ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิตนํ้าตาล
ทรายตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 
2562 วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลวจํานวน 
45,171,578 ตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 4,440,657 ตัน แยกเปน
นํา้ตาลทรายดบิ 3,586,738 ตนั และนํา้ตาลทรายขาว 853,919 

(กิโลกรัมละ 51.49 บาท) ลดลงจากปอนดละ 76.71 เซนต 
(กิโลกรัมละ 55.59 บาท) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 
5.07 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 4.10 บาท และ
ลดลงจากปอนดละ 80.28 เซนต (กิโลกรัมละ 56.73 บาท) 
ของเดือนมกราคม 2562 รอยละ 9.29 และลดลงในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 5.24 บาท

ตนั คาความหวานของออยเฉลีย่ 11.60 ซ.ีซ.ีเอส. ผลผลตินํา้ตาล
ทรายเฉลี่ย ตอตันออย 98.31 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานการนําเขานํ้าตาลของจีน
 กรมศุลกากรของจีน รายงานการนําเขานํ้าตาลของ
จีนในเดือนธันวาคม 2561 มีจํานวน 170,000 ตัน (tel quel) 
เพิ่มขึ้น 50 เปอรเซ็นต จากเดือนพฤศจิกายน 2561 และเพิ่ม
ขึ้น 26 เปอรเซ็นต ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน รวมในชวง 
3 เดือนแรกของป 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) จีนนําเขา
นํ้าตาลจํานวน 850,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 459,100 ตัน ในชวง
เวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งยังไมไดรวมถึงน้ําตาลที่ลักลอบนํา
เขาจากประเทศเมียนมาร เวียดนาม และไตหวัน
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ม.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ธ.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 13.08 12.82 12.93 12.34 +0.59

พ.ค. 62 13.20 12.96 13.06 12.40 +0.66

ก.ค. 62 13.33 13.09 13.20 12.54 +0.66

ต.ค. 62 13.62 13.39 13.50 12.83 +0.67

มี.ค. 63 14.24 14.03 14.15 13.41 +0.74

พ.ค. 63 14.22 14.03 14.15 13.46 +0.69

ก.ค. 63 14.20 14.08 14.14 13.47 +0.67

ต.ค. 63 14.30 14.17 14.25 13.55 +0.70

มี.ค. 64 14.69 14.56 14.65 13.92 +0.73

พ.ค. 64 14.56 14.50 14.60 13.84 +0.76

ก.ค. 64 14.58 14.58 14.58 13.81 +0.77

ต.ค. 64 - - 14.67 13.86 +0.81

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ม.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ธ.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 353.30 347.60 348.60 337.60 +11.00

พ.ค. 62 361.40 356.30 357.20 342.40 +14.80

ส.ค. 62 367.20 361.90 362.80 347.60 +15.20

ต.ค. 62 370.10 365.30 366.20 351.40 +14.80

ธ.ค. 62 374.90 371.50 371.70 356.70 +15.00

มี.ค. 63 378.90 377.10 377.50 362.20 +15.30

พ.ค. 63 381.90 381.00 381.20 369.20 +12.00

ส.ค. 62 384.20 384.20 384.20 369.20 +15.00

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ปริมาณผลผลิตยางพาราป 2561 จํานวน 4.76 ลาน
ตัน (4.84 ลานตันยางดิบ) ผลผลิตตอไร 243 กิโลกรัมยางดิบ
ตอไรตอป เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีผลผลิต 4.43 ลานตัน 

(4.50 ลานตนัยางดบิ) ผลผลติตอไร 236 กโิลกรมัยางดบิตอไรตอป 
พบวา ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.45 และผลผลิตตอไร
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.97 โดยชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมากของ
ป 2561 อยูในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม โดยมีผลผลิต
ออกสูตลาดรอยละ 42.88 ของปริมาณผลผลิตทั้งป

2. การตลาด

 ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือน 
มกราคม – พฤศจิกายน 2561 มีปริมาณ 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.97 จากป 2560 ที่มีปริมาณ 3.62 ลานตัน 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 747 กุมภาพันธ 2562 29

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



 3) ยางแท ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
44.56 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.13 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.43 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.78
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.88 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 31.81 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.07 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  3.37

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
51.36 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.68 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 3.68 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.71
 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.21 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.53 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 3.68 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  7.90
 3) ยางแท ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
44.31 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.88 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.43 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.81
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.63 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 31.56 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.07 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  3.40
3.3 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ

 1) ราคาซือ้ขายลวงหนาตลาดสงิคโปร เฉลีย่กโิลกรมัละ 
158.42 เซนตสหรัฐฯ (49.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 142.06 เซนต
สหรัฐฯ (46.11 บาท) ของเดือนทีผ่านมากิโลกรัมละ 16.36 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.51
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 187.96 เยน (53.86 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 164.73 เยน 
(47.12 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 23.23 เยน 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.10

3. ราคา

3.1 ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.55 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 3.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.74 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.33 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.05 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 3.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.85
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
39.83 บาท เพ่ิมขึน้จาก 36.55 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมั
ละ 3.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.98
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.19 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 18.51 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.68 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.06
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.06 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 15.48 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.58 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ10.24
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.15 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 31.55 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
2.60 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.24

3.2 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

สงมอบเดือนกุมภาพันธ 2562

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
51.61 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.93 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 3.68 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  7.67
 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.46 บาท เพ่ิมขึน้จาก 46.78 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมั
ละ 3.68 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  7.86
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่
ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื เนือ่งจากภาครฐัมกีารสงเสริมใหปลกูแซม
ในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 เริ่มให
ผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากจังหวัด
ชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต ประสบ
ปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟผสมเกสร
ไมติด จึงติดผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลง
 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม
ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน
ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ
ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง
เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณน้ําฝนเพียง
พอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 
ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย
 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก
ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล
ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย
ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิต
สูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือน
กุมภาพันธ 2561
 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไม
ผล เชน ทุเรยีนท่ีเกษตรกรปลกูไวเริม่ใหผลผลติ เกษตรกรจงึโคน
ตนกาแฟท่ีไมสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลติตอไรคาด
วาลดลง เนือ่งจากเกดิฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 ถงึตน
ปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน ทําให

ดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวาปที่
ผานมา ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืน
กุมภาพันธ 2561

 1.1 การตลาดและราคา
 คาดวา ราคาเมลด็กาแฟจะใกลเคยีงกับปทีผ่านมา จาก
ปริมาณผลผลิตโลกที่เพ่ิมขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 
สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก
ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมีแนว
โนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการบริโภค
ภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 
ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 1.2 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ
ใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปที่ผาน
มา ในป 2561 มีปริมาณ 95,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 75,000 ตัน 
ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 6.08 
เนื่องจากความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

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

 การสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของป 
2561 มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 468.69 ตัน มูลคา 
92.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 53.48 และรอยละ 52.41 
ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 164.39 
ตัน มูลคา 44.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.41 
และ 14.29 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณการ
สงออก 3,950.09 ตนั มลูคา 661.79 ลานบาท หรอืลดลงจากปที่
ผานมารอยละ 7.00 และรอยละ 10.49 ตามลําดับ และกาแฟ
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สาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออกทัง้สิน้ 24,521.36 ตนั มลูคา 
5,532.41 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.05 และ
รอยละ 18.51 ตามลําดับ
 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของป 2561 
มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 62,657.39 ตัน มูลคา 
3,882.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.07 และลดลงรอย
ละ 10.93 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 
2,027.94 ตนั มลูคา 605.20 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 21.42 
และรอยละ 7.73 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ
นําเขา 7,208.25 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.75 และ มูลคา 
2,041.16 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 2.65 และกาแฟสาํเรจ็รปู
ผสม มีปริมาณการนําเขา 6,873.41 ตัน มูลคา 1,053.65 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.18 และรอยละ 12.63 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 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  

 เวียดนาม ผูผลติกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปนผูผลติ
กาแฟพนัธุโรบัสตาอนัดบั 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 มี 8.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.87 
ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออกมาก

ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 
2.12 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 
รอยละ 15.85 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น รองลงมาไดแก 
ประเทศเวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ
ใชกาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
8.738 ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดเดือนมกราคม 2562 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 67.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ 65.53 บาท 
ของเดือนกอนรอยละ 2.40

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

มกราคม 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 128.02 เซนต/ปอนด (90.32 บาท/กิโลกรัม) 
เพิ่มขึ้นจาก 127.86 เซนต/ปอนด (92.67 บาท/กิโลกรัม) ของ
เดือนกอนรอยละ 0.66
 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันที่เฉลี่ย 78.02 เซนต/ปอนด (56.22 บาท/กิโลกรัม) 
เพ่ิมขึ้นจาก 77.57 เซนต/ปอนด (56.22 บาท/กิโลกรัม) 
ของเดือนกอนรอยละ 0.58 

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 กําลังทยอยออกสู ตลาด
ประมาณรอยละ 15 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย คาดวา 
ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา อยางไรก็ตาม พื้นที่
ปลูกยังคงอยูในระดับเดิมถึงลดลง เนื่องจากราคาในปที่ผานมา
ไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซือ้ขายพรกิไทยยงัคงทรงตวัราคาพริกไทยมี
แนวโนมลดลง เนือ่งจากมกีารนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่น
บาน ไดแก กมัพชูา และเวยีดนามเพิม่ขึน้ ราคาพรกิไทยดาํ-คละ 
จ.จนัทบุร ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 100-130 บาท พรกิไทยขาว-ด ีเฉลีย่
กิโลกรัมละ 190-240 บาท สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50-60 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค. –ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตนั มลูคา 56.81 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
492 ตัน มูลคา 115.10 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 52 ตนั มลูคา 23.26 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
396 มูลคา 91.84 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคล่ือนไหวของราคาพริกไทยประจาํเดอืน

มกราคม 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 31.00 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.68 บาท ลด
ลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สาํหรบัเดอืนมกราคม ป 2562 พรกิไทยดาํ-คละ มรีาคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.00 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 30.88 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 192.50 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 
27.601

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท บาท ราคาทรงตวัเทากับปทีผ่านมา ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนมกราคม 2562 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 445 บาท ราคาทรงตวัเทากบัเดอืน
ทีผ่านมา พริกไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานรวมทั้งประเทศ
ออกสูตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาโดยมีผลผลิตประมาณ
วันละ 7,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปปรับกําลังการผลิต
ใหสอดคลองกับภาวะตลาดสงออกและภาวะสินคาคงคลัง 
รวมท้ังบางสวนเปดทาํหลงัหยดุทาํการผลติในชวงเทศกาลปใหม 

ทาํใหราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดปรบัตวัสูงขึน้จาก
เดือนที่ผานมาเล็กนอย

การคา

 เ ดือนพฤศจิกายน 2561 ส  งออกสับปะรดสด
และผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 46,337 ตัน มูลคา 1,381.00 
ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 50,608 ตัน มูลคา 1,481.82 
ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 8.44 และ
รอยละ 6.80 และลดลงจากปริมาณ 51,870 ตัน มูลคา 
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2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 354.37 และรอยละ 424.98 และ
ลดลงจากปริมาณ 66 ตัน มูลคา 5.68 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 21.98 และรอยละ 4.06

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 12 ตัน มูลคา 2.28 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 34 ตัน มูลคา 4.69 ลานบาทในเดือนตุลาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 65.76 และรอยละ 51.53 และ
ลดลงจากปริมาณ 32 ตัน มูลคา 3.99 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 63.86 และรอยละ 
43.01

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,944 ตัน มูลคา 31.51 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1,571 ตัน มูลคา 23.94 ลานบาท ในเดือน
ตุลาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.71 และรอยละ 31.67 
และเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 1,047 ตัน มูลคา 19.38 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 85.73 และรอย
ละ 62.64

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนมกราคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 3.16 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.86 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.48 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
3.32 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.81
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 5.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.20 บาท ของ
เดอืนทีผ่านมารอยละ 3.84 และลดลงจากกโิลกรมัละ 8.41 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 35.79 

1,779.82 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือลดลง
รอยละ 10.67 และรอยละ 22.41

สับปะรดกระปอง (ป 2561 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 34,330 ตัน มูลคา 940.50 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 37,591 ตนั มลูคา 975.93 ลานบาท ในเดอืน
ตุลาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 8.68 และรอยละ 3.63 และ
ลดลงจากปริมาณ 39,675 ตัน มูลคา 1,262.67 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 13.47 และ
รอยละ 25.51

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 7,659 ตัน มูลคา 234.03 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 8,660 ตัน มูลคา 276.56 ลานบาท ในเดือน
ตุลาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 11.55 และรอยละ 15.38 
ลดลงจากปริมาณ 8,586 ตัน มูลคา 292.90 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 10.80 และ
รอยละ 20.10

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,340 ตัน มูลคา 167.21 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,740 ตัน มูลคา 199.65 ลานบาท ในเดือน
ตุลาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 14.606 และรอยละ 16.25 
และลดลงจากปริมาณ 2,463 ตัน มูลคา 195.19 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 4.99 และรอยละ 
14.33

สับปะรดแชแข็ง 

 ส งออกปริมาณ 52 ตัน มูลคา 5.45 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 11 ตนั มลูคา 1.04 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา เนื่องจากเขาสูชวงเทศกาลทองเที่ยวมีการจับจาย
ใชสอยมากขึ้น ทําใหภาวะตลาดสุกรคึกคักและคลองตัว สงผล
ใหความตองการบรโิภคเนือ้สกุรมมีากขึน้อยางตอเนือ่ง แนวโนม
คาดวาเดือนหนาราคาและความตองการบริโภคจะสูงขึ้นเล็ก
นอย เพราะเขาสูเทศกาลวันตรุษจีน
 ดานการสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็งเดือน พ.ย. 
มีปริมาณ 158 ตัน มูลคา 13.77 ลานบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้น
จากเดือน ต.ค. 2561 มีปริมาณ 132 ตัน คิดเปนรอยละ 19.70 
แตมูลคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ซึ่งสงออกมูลคา 13.83 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 0.43
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน พ.ย. 2561 
มีปริมาณ 644 ตัน มูลคา 169.56 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ต.ค. 2561 มีปริมาณ 535 ตัน มูลคา 137.42 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20.37 และรอยละ 23.39 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 62.70 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

สงูขึน้จากกิโลกรัมละ 60.11 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 4.31 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 61.71 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.82 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 64.18 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 61.55 บาท สวน
ราคาลกูสกุรตามประกาศของบริษทั ซ.ีพ.ี เฉลีย่ตวัละ 1,900 บาท 
สูงขึ้นจากตัวละ 1,726 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.08 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.67 บาท สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 64.17 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.13

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนื้อในเดือนนี้  ราคาไกเนื้อ
ที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจาก
เขาสูชวงเทศกาลทองเที่ยวทําใหมีการจับจายใชสอยมากขึ้น 
สงผลใหความตองการบริโภคไกเนื้อเริ่มมีมากขึ้น แนวโนม
คาดวาเดือนหนาราคาและความตองการบริโภคจะสูงขึ้น
เล็กนอย เพราะเขาสูเทศกาลวันตรุษจีน
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน พ.ย. 
2561 ปรมิาณ 21,963 ตนั มลูคา 1,794.05 ลานบาท ลดลงจาก
เดือน ต.ค. 2561 ปริมาณ 23,960 ตัน มูลคา 1,992.06 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 8.33และรอยละ 9.97 ตามลําดับ  
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดอืนนีร้าคาไขไกทีเ่กษตรกรขายไดสงูขึน้จากเดอืนที่
ผานมา ภาวะตลาดไขไกคอนขางคึกคักและคลองตัว เนื่องจาก
ยังอยูในเทศกาลทองเที่ยวมีการจับจายใชสอยมากขึ้น สงผล
ใหความตองการบริโภคไขไกมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง แนวโนม
คาดวาเดอืนหนาราคาและความตองการบรโิภคจะสงูขึน้เลก็นอย 
เพราะเขาสูเทศกาลวันตรุษจีนจะมีแมไกไขบางสวนปลดมาทํา
เปนไกไหวเจา สงผลใหผลผลิตไขไกออกสูตลาดลดลงอีก
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
พ.ย. 2561 มีปริมาณ 26.68 ลานฟอง มูลคา 83.09 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน ต.ค. 2561 มีปริมาณ 31.77 ลานฟอง มูลคา 
87.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.02 และรอยละ 4.93 ตลาด
สงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 270 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 264 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.27 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 294 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กรมการคาภายใน

รอยฟองละ 280 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 260 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศของ
บริษัท ซี.พี. ตัวละ 11.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 291 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 286 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.75

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน พ.ย. 2561 ปริมาณ 
51,970 ตัน มูลคา 7,447.32 ลานบาท ลดลงจากเดือน ต.ค. 
.2561 ปริมาณ 53,739 ตัน มูลคา 7,594.26 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.29 และรอยละ 1.93 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญั
คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 33.89 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.45 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 1.32 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 

กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.15 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.86 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.50 บาท และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 327 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 326 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.31 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 332 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 341 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 298 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 368 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา
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 รายการ ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 61 ม.ค. 62

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 48.38 47.00 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 62.70

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 70.67

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 33.89

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 254 263 257 265 278 278 279 281 282 254 262 264 270

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

252 271 258 285 311 311 311 311 309 269 276 286 291

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 336 336 330 330 326 325 330 326 328 328 324 326 327

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

364 370 348 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 87.93

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.86

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 87.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
88.57 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.72 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.99 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 83.30 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
84.51 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.01 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.86 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.93 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.10 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 90.72 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.84 บาท สวนภาคกลางและ
ภาคใต ไมมีรายงานราคา
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โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมกราคม 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมกราคม 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนมกราคมพบวา 

ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลากรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่ เกษตรกร

ขายไดในเดือนมกราคม ที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ไดแก กุงขาว

แวนนาไม ปลาดุกบิ๊กอุย แตหมึกกระดอง ปลาชอน และ

ปลาทูสด ราคามีแนวโนมลดลง สําหรับสถานการณขาวที่

สําคัญมีดังนี้

 รั ฐบาลจีนให  เ งินอุดหนุนหลายล านหยวนในการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในทะเล

 มีรายงานจาก SeafoodSource วา รัฐบาลกลาง

ของจีนจายเงินอุดหนุน 200 ลานหยวน หรือ 29.8 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ในป 2018 เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ในทะเลลึกใน 8 จังหวัด รัฐบาลจีนตั้งเปาจายเงินสนับสนุน

จํานวน 1.69 พันลานหยวน หรือ 250 ลานดอลลารสหรัฐ 

ในระหวางป 2015- 2019 สนับสนุนการเพาะเลี้ยงดังกลาว 

ซึ่งในขณะนี้จีนมีฟาร มเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าในทะเลจํานวน 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

233 ฟารม ขอมูลจากกระทรวงเกษตรของจีนอางวาฟารม

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงจางงานใหแกชาวประมง 

เพือ่ลดปรมิาณชาวประมงทีไ่ปหางานทาํในทองถ่ินอืน่ รัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรของจีนกลาววาฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําจะ

สรางรายไดและผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจถึง 3.19 ลาน

ลานหยวน หรือ 471.7 พันลานดอลลารสหรัฐ 

2. สถานการณการตลาดเดือนมกราคม 2562

 โอกาสในการสงออกกุ งขาวแวนนาไมจากประเทศ

เวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรป

 มีรายงานจาก Vietnam Association of Seafood 

Exporters and Producers (VASEP) วาสหภาพยุโรปนํา

เขากุงขาวรอยละ 28.0 ของการนําเขากุงขาวของโลก โอกาส

ในการสงออกกุงขาวของเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรป

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกกุ งขาวที่

ใหญที่สุดของเวียดนามคิดเปนรอยละ 24.7 ของการสงออก

กุ งขาวของเวียดนามทั้งหมด มูลคาการสงออกตั้งแตตนป

จนถึงเดือนกันยายนคิดเปน 648.4 ลานดอลลาร สหรัฐ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 จากชวงเดียวกันของปกอน ประเทศ

องักฤษและเนเธอรแลนดเปนตลาดสงออกกุงเวยีดนามทีสํ่าคญั

ของสหภาพยุโรป โดยอัตราการเติบโตตลอดเกาเดือนที่ผาน

มาของมูลคาการสงออกกุงขาวไปยังประเทศอังกฤษคิดเปน

รอยละ 27.6 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 เมื่อเทียบกับของ
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ชวงเดียวกันของปกอน อังกฤษเปนตลาดสงออกกุงขาวของ

เวียดนามที่ใหญที่สุดในสหภาพยุโรป โดยมีสัดสวนการสงออก

กุงขาวคิดเปนรอยละ 27 ของการสงออกกุงขาวไปยังสหภาพ

ยุโรปทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 6.7 ของการสงออกกุงขาว

ทั้งหมดของเวียดนาม โดยการสงออกไปยังตลาดน้ีอยูในรูป

ของกุงแชแข็ง กุงเด็ดหัวไวหาง กุงตม ประเทศเนเธอรแลนด

นําเขากุงจากเวียดนามเปนอันดับสองรองจากประเทศอังกฤษ 

มูลคาการสงออกกุงไปยังประเทศเนเธอรแลนดคิดเปนมูลคา 

158.6 ลานดอลลารสหรฐั หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 11.6 โดยประเทศ

เนเธอรแลนดนิยมนําเขากุงแปรรูปแชแข็งจากเวียดนาม ทั้งน้ี

ประเทศเวียดนามยังคงมีความสามารถในการแขงขันเหนือ

คูแขง เชน เอกวาดอรและไทย ซีง่ทัง้สองประเทศลดการสงออก

กุงไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากปญหาทางดานคุณภาพและ

มาตรฐานกุงสงออก

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนมกราคม 2562

 ราคาสัตวน้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนมกราคม 2562 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลีย่กิโลกรัมละ 154.11 บาท เพิม่ขึน้จาก 144.90 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.36 

  ราคาขายสงกุ งขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) 

จากตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 156.67 บาท เพิ่มขึ้น

จาก 147.37 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.31

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง  ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 130.00 บาท ลดลงจาก 

133.66 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.74 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 84.75 บาท ลดลงจาก 76.68 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.52

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลีย่กโิลกรมัละ 85.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.12 ลดลงจาก 87.28 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.18
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  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคา

ที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 45.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้น

จาก 44.35 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.47 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขาย

ปลาเปดได 7.95 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 7.93 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.25

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

เบอร 2 ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 27.00 บาท/กิโลกรัม 

ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

4. แนวโนมของราคาเดือนกุมภาพันธ 2562 

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 150.61 ลดลงจาก 154.11 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.27

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 156.38 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 156.67 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.19

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 122.87บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

130.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 5.48

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 80.92 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

84.75 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.52 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาคาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 85.82 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

87.12 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.49

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ คาดว าจะ

อยู ในระดับ 120.00 บาท/กิโลกรัมทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 40.09 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 45.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 10.91

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาคาดว าอยู  ในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม 

ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 7.78 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 7.95 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.14

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 27.00 บาท/กิโลกรัม 

ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานม
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 43.53 70.00

ก.พ. 44.46 70.00
มีค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 42.25 75.00
ก.ย. 36.89 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 45.00 80.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 84.93 120.00

ก.พ. 85.03 120.00
มีค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 125.00
มิ.ย. 85.95 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.51 125.00
ก.ย. 89.6 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 87.12 120.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 177.38 183.32

ก.พ. 183.76 250.00
มีค. 183.01 250.00
เม.ย. 125.38 250.00
พ.ค. 140.44 251.50
มิ.ย. 158.20 134.80
ก.ค. 153.70 127.80
ส.ค. 137.86 130.00
ก.ย. 137.86 131.87
ต.ค. 130.73 129.92
พ.ย. 135.03 131.86
ธ.ค. 144.90 147.37

ม.ค. 62 154.11 156.67
หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

เดือน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 8.22 36.00

ก.พ. 8.16 36.00
มีค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.38 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 7.95 27.00
หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจาก สศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 172.75 200.00

ก.พ. 158.50 200.00
มีค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค. 156.50 240.00
มิ.ย. 171.80 240.00
ก.ค. 170.00 195.00
ส.ค. 150.00 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.5 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 130.00 200.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 61 78.62 85.00

ก.พ. 76.05 85.00
มีค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 99.09 85.00
มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.33 85.00
ส.ค. 79.23 85.00
ก.ย. 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 84.75 85.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมือ่เรว็ๆ นีม้ขีาวจาก Brandinside เมือ่วนัที ่9 มกราคม 

2562 ที่ผานมา วาการที่ EU ประกาศปลดใบเหลืองและ

ใหใบเขยีวกับประเทศไทยทีใ่ชเวลากวา 4 ป ในการแกไขปญหา

ประมงผดิกฎหมาย (IUU Fishing) จะทาํใหเกดิความรวมมอืกนั

อยางตอเน่ืองระหวางไทยกับ EU นอกจากน้ีฝายวจิยั บล. เอเชยี 

พลสั คาดการณวา การปลดใบเหลอืงจะสงผลบวกตอผูประกอบ

การประมงไทย และธรุกจิสงออกสนิคาประมง บรษิทัทีม่สีดัสวน

การสงออกสินคาประมงอันไดแก บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด 

จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการสงออกกุง หมึก ปลาทราย และ

ปลาทูนา รอยละ 50 ของรายไดรวม บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป 

จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการสงออกทูนา กุง และแซลมอน 

รอยละ 42 ของรายไดรวม บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน) มีสัดสวนการสงออกกุง รอยละ 30 ของรายไดรวม 

และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน

การสงออกกุง รอยละ 1 ของรายไดรวม 

EU ใหไทยไฟเขียวสงออกอาหารทะเล

สงผลดีตอหุนกลุมเกษตรอาหาร
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50

ลูกเปดไขซีพี 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 22.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

21-0-0 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,367 6,050 6,050 6,667 6,567

46-0-0 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867

16 - 20 - 0 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,300 12,533 12,633

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,850 13,000 13,100

15 - 15 - 15 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

คณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สศท.3 เขารวมกิจกรรม

“วันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี ปที่ 126”

 วนัที ่9 มกราคม 2562 นายบุญลาภ โสวณัณะ ผูอํานวยการสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรที ่2 จงัหวดัพษิณโุลก (สศท.2) รวมตดิตามคณะของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (นายกฤษฎา บุญราช) ในการลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อพบปะ
เกษตรกรและรวมเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดฯ ภายใตโครงการสานพลังประชารัฐ
เพือ่สนบัสนนุการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวหลงัฤดทูาํนา ป 2561/62 ณ แปลงนํารองของ
เกษตรกร หมูที ่4 บานโรงหมอ ต.บานหมอ อ.พชิยั จ.อตุรดติถ และรวมพธิเีปดโครงการ
สาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู เยี่ยมชมกระบวนการรวบรวมผลผลิต เย่ียมชมฐาน
เรียนรู 4 ฐาน ไดแก การเตรียมดิน การใชนํ้า การอารักขาพืช และการใหสินเชื่อและ
การประกันภัย ณ สหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด ในการนี้ มีหัวหนาสวนราชการ 
ในจงัหวัดอตุรดติถ และจงัหวัดพษิณโุลก รวมถึงเกษตรกรในพืน้ทีร่วมงานเปนจาํนวนมาก

✤

 วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรที ่๓ จงัหวดัอดุรธาน ี(สศท.3) พรอมดวยเจาหนาที ่เขารวมกิจกรรม 
“วนัทีร่ะลกึการต้ังเมอืงอุดรธาน ีปที ่๑๒๖” เพือ่นอมราํลกึสาํนกึในพระกรณุาธคิณุ และ
พระเกยีรตคิณุของพลตรพีระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจกัษศลิปาคม “พระผูกอตัง้
เมืองอุดรธานี” โดยไดเขารวมกิจกรรม ไดแก พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ๑๒๗ รูป 
พิธีถวายพานพุมดอกไมสดสักการะ พิธีสูขวัญบานสูขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี และ
การฟอนรําบวงสรวงสดุดี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรียพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

✤
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สศท.4 รวมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทํานา 

เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร พื้นที่จังหวัดขอนแกน

สศท.4 รวมจัดงาน “วันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2562”

 วันที่ 24 มกราคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) รวมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน
การสงเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทํานา เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร พื้นที่จังหวัด
ขอนแกน ณ แปลงปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา บานเปอย หมูที่ 3 ตําบลโนนทัน อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย
กฤษฎา บุญราช) เปนประธาน พรอมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มาตอนรับ และเขา
เย่ียมชมแปลงสาธิตปลกูขาวโพดหลงัฤดทูาํนา ของนายสงคราม สดุจอม และนางทองเทีย่ง 
สุดจอม เกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

✤

 วันที่ 25 มกราคม 2562 นายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงานวนัเกษตรภาคอสีาน ประจาํป 2562 ซึง่จดัขึน้
ระหวางวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดงานภายใตแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการ
ภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการนี้ นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) หัวหนาหนวยงาน
ราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนหนวยงานเอกชน และประชาชนรวมใน
พิธีเปด จากนั้นไดเยี่ยมชมนิทรรศการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ซึ่งจัด
แสดงนทิรรศการเกีย่วกบัพระอจัฉรยิะภาพดานสารสนเทศการเกษตร และการคาํนวณ
ตนทนุการผลติขาวหอมมะล ิ105 ขอมลูการผลติโดยเกษตรกรแปลงใหญ ดวยกระดาน
เศรษฐเีกษตรกรมโีอกาส และการสาธติการใช Application กระดานเศรษฐ ีเกษตรกร
มีโอกาส (OAE RCMO)

✤
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สศท.6 จัดอบรม Application OAE RCMO

กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส

สศท.7 รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

 วันที่ 5 มกราคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) นําโดย นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6 เปนประธานการอบรมโครงการ Application OAE RCMO 
กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส ใหกับเกษตรกรแปลงใหญทุเรียน ต.ตะเคียนทอง 
และเกษตรกรแปลงใหญมังคุด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ผานศูนย

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) และหัวหนาสวนราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนการ

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ณ ศพก.เครือขาย อ.เขาคิชฌกูฏ และชี้แจงนโยบาย ศพก.แปลงใหญสู 
Smart Farmer Team ใหเกษตรกรแปลงใหญ และเจาหนาที่ของเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ และเจาหนาที่ของ สศท.6 
ที่เขารวมรวม 65 คน โดยมีนางติณณา คัญใหญ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร กลาวรายงาน
 การอบรมครั้งนี้ตองการเผยแพร Application OAE RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส ใหเกษตรกรและเจาหนาที่
ไดใชประโยชนในการคิดตนทุนการผลิตสินคาเกษตรในไรนาของตนเอง เปรียบเทียบตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) สามารถนําไปใชคิดคํานวณการผลิตของตนเอง ทําใหทราบตนทุน ผลตอบแทนของตนเอง มีกําไรหรือขาดทุน 
ควรลดอะไรเพื่อใหการผลิตของตนเองไมขาดทุน หรือจะตัดสินใจผลิตตอหรือเลิกผลิตสินคา ซึ่งเกษตรกรและเจาที่เกษตรอําเภอ
เขาคิชฌกูฏใหความสนใจ รวมทั้งจะนําขอมูลการอบรมไปถายทอดตอใหกับเกษตรกรกลุมอื่นตอไป

✤

ตรวจราชการของผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตตรวจราชการที่ 3 (นายอานัติ วิเศษรจนา) โดยมี 
นายสุกรรณ สังขวรรณะ ประธาน ศพก. และเกษตรกรในพื้นที่ใหการตอนรับ

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 747 กุมภาพันธ 256248

แวะเยี่ยม สศท.



ผูอํานวยการ สศท.9 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

สศท.10 รวมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 วนัที ่8 มกราคม 2562 นายสธุรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อประเมินสถานการณน้ํา 
แผนบริหารจัดการนํ้า และการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยอยางเปนระบบ 
รวมทั้งโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง-ปาลมนํ้ามัน โดยมีรองผูวาราชการ
จังหวัดสงขลา (นายราชิต สุดพุม) เปนประธาน ทั้งนี้ ผูอํานวยการ สศท.9 ไดนําเสนอ
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ป 2561 และแนวโนมป 2562 จังหวัดสงขลา เพื่อเปน
ประโยชนตอการวางแผนทางเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดตอไป 

✤

 วันที่ 15 มกราคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) นําโดยนางจินตนา ปญจะ 
รกัษาการในตาํแหนงผูอํานวยการ สศท.10 และเจาหนาที ่รวมจดันิทรรศการโครงการคลนิิกเกษตรเคลือ่นที ่คร้ังที ่1 ประจาํป 2562
 ณ องคการบรหิารสวนตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี โดยมนีายชยาวธุ จนัทร ผูวาราชการจงัหวดัราชบรุ ีเปนประธาน 
ทั้งนี้ มีหนวยงานตางๆ ในจังหวัดราชบุรี ทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมใหบริการประชาชนในพื้นที่ 

✤
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 อุนไอรักคลายความหนาว “สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร”

 วันท่ี 4 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย   เมืองแก ว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย
นางอญัชนา ตราโช รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
ขาราชการ และเจาหนาที ่สศก. รวมงานอุนไอรกัคลายความหนาว 
“สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร” ณ ลานพระราชวังดุสิตและ
สนามเสือปา กรุงเทพฯ

✤
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การประชุมการจัดทํา Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระยะที่ 2

 วันที่ 8 มกราคม 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน
การประชุม เรื่อง “การจัดทํา Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระยะที่ 2” ณ หองประชุม AEOC 3 ชั้น 3 อาคาร
ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปนหนวยงานหลักในการดาํเนนิ
การเรื่องดังกลาว ซึ่ง สศก. ไดดําเนินการในระยะที่ 1 ตามหลักการบริหารจัดการ Big Data ในภาครัฐที่สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (DGA) กําหนดไวเสร็จเรียบรอย แลวนําเสนอในรูปแบบ Dashboard สรุปขอมูลแบบ Executive ในมุมมองตางๆ ใหกับ
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดรับทราบสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 5 ชนิด 
คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลังโรงงาน ปาลมนํ้ามัน และยางพารา 
 ทั้งนี้ ในระยะที่ 2 สศก. จะดําเนินการจัดทําขอมูลสินคาเกษตรที่สําคัญที่เหลือนํามาเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานตางๆ 
ใหมีความสมบูรณแบบปจจุบัน (Real Time) และพัฒนาฐานขอมูลใหพรอมยิ่งขึ้นสําหรับการวิเคราะหและคาดการณ 
(Predictive Analytics) เพื่อการวางแผนและกําหนดมาตรการดานการเกษตร ใหกับทุกภาคสวนที่มีความตองการนําขอมูล
ดานการเกษตรเพือ่ใชประโยชนตอไป โดยมผีูเขารวมประชมุประกอบดวย ผูอํานวยการศนูยสารสนเทศการเกษตร เจาหนาทีเ่กีย่วของ
กับการจัดฐานขอมูล เจาหนาที่ดาน Data Science 
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สศก. ใหการตอนรับที่ปรึกษา

สถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศสิงคโปร

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ให การต อนรับ Mr.Wilfr id FOUSSE Agri-Food 
Counsellor for ASEAN Countries ที่ปรึกษาดานการเกษตรและอาหารในภูมิภาค
อาเซยีน สถานทตูฝร่ังเศส ประจําประเทศสงิคโปร ณ หองประชมุศนูยปฏบิตักิารเศรษฐกจิ
การเกษตร ชั้น 3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงใหม 
ในการนี ้ผูแทนสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรไดนาํเสนอนโยบายการพฒันาการเกษตร
ของประเทศไทยใหรับทราบดวย 
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ขาราชการบรรจุใหมพบผูบริหาร

 วันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ใหขาราชการบรรจุใหมเขาพบ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ
งานในการเปนขาราชการที่ดี รวมทั้งรับทราบบทบาท ภารกิจที่สําคัญของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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การประชุมการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมการจัดทําคําของบประมาณรายจายบูรณาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ อาคาร สศก. เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
การจัดทําแผนงานดังกลาว และรางคําของบประมาณรายจายบูรณาการ พรอม
แผนบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากตอไป
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรูการวิเคราะหความเสี่ยง และแนวทางการ

จัดการความเสี่ยงภาคการเกษตรตลอดโซอุปทาน”

 วันที่ 28 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการอบรม
เชิงปฏิบตักิารเรือ่ง “การพฒันาความรูการวเิคราะหความเสีย่ง และแนวทางการจดัการความเสีย่งภาคการเกษตรตลอดโซอปุทาน” 
ณ หองฝกอบรมศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะในการวิเคราะหความรุนแรงและผลกระทบจากความเสี่ยง 
รวมทั้งการจัดทําแนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซอุปทานภายใตเกษตรยุคใหมไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอไป
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