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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ฉบบันี ้ทมี บก. ขอสวสัดีปใหมไทยไปยงัทุกทาน เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ประจาํป 2562 

หลายทานคงเดินทางกลับบานภูมิลําเนาที่ต างจังหวัด หรือบางทานเขามาพักผอนทองเที่ยว

ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็นาสนใจไมนอย อยางไรก็ขอใหทุกทานเดินทางปลอดภัย ไดรดนํ้าขอพรผูใหญ

เพื่อความเปนสิริมงคล และรวมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยรวมกันตลอดไป

 สําหรับเดือนมีนาคมที่ผ านมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได จัดงานเนื่องใน

วันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยไดมีพิธีเปดอาคารนวัตกรรม 

(Innovation Building) ซีง่เปนอาคารใหม 10 ชัน้ของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร โดยไดกราบอาราธนา 

พระธรรมเจติยาจารย เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ทําการเจิมปายอาคาร

และประพรมนํา้พระพุทธมนต เพ่ือความเปนสริิมงคล หลงัจากน้ัน ไดมพิีธเีปดอาคารโดยไดรบัเกยีรตจิาก 

ดร.อาํพน กติตอิาํพน องคมนตร ีและนายปตพิงศ พึง่บญุ ณ อยธุยา อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดอาคารครั้งนี้ 

 นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กลาวปาฐกถาพิเศษ “40 ป สศก. นวตักรรมสูอนาคต” ในหวัขอ นโยบายภาคเกษตรไทย 

จากอดีตสูปจจุบันและอนาคต โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานกลาวเปดในคร้ังน้ี และในชวงสุดทาย เปนการแถลงขาวแกสื่อมวลชนในเรื่องของ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 และแนวโนมป 2562 ซึ่งไตรมาสแรกปนี้ พบวา ภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตร ขยายตัวเพียงรอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งขยายตัวไดในระดับตํ่า

หรือคอนขางทรงตัว เปนผลมาจากอัตราการขยายตัวของสาขาพืชที่ชะลอลงเปนหลัก โดยออยโรงงาน 

ซึ่งมีมูลคาการผลิตสูงสุดในสาขาพืชในไตรมาสแรกมีผลผลิตลดลงคอนขางมาก สวนแนวโนมเศรษฐกิจ

การเกษตรในป 2562 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.5 – 3.5 โดยทุกสาขาการผลิตยังขยายตัว

เพิ่มขึ้น ซึ่งทีม บก. ไดเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรม และรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มาใหสมาชิกไดติดตามกันในฉบับ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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เรื่องนารูทางการเกษตร

 • ตามไปดูพืชหลังนาในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห จังหวัดศรีสะเกษ 3

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

 • จีดีพี เกษตร Q1 ทรงตัว ขยาย 0.5% เหตุ ออยผลผลิตลดลงมาก ตั้งเปาทั้งปโต 3%  5

บทความพิเศษ

 • สถานการณความมั่นคงดานอาหาร และโภชนาการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 8

ชีวิตพอเพียงกับ สศก.

 • เกษตรพอเพียง วิถียั่งยืน ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว พิสูจนแลวทําไดจริง ที่ชลบุรี 11

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

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

 • พืชนํ้ามัน ถั่วเหลือง/ถั่วลิสง/ปาลมนํ้ามัน 27 

 • พืชเสนใย ฝาย 30
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณได จัดทําโครงการ
สงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังป 2561 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อลดรอบการทํานาในฤดูนาปรัง ดวยการ
พักการทํานา สลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เพื่อเปน
รายไดระหวางการพกันา และสรางโอกาสใหเกษตรกรไดเรียนรู
การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเปนเกษตรกรรมทางเลือก
ใหชาวนาในระยะยาวปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย ตามความตองการของเกษตรกร ยกเว น 
หญาเลี้ยงสัตว ออย เผือก พืชปุ ยสด ไมดอกไมประดับ 
ไมผลไมยืนตน และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกวา 120 วัน
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดจัดทําโครงการศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการยอมรับการปลูกพืชหลังนา กรณีศึกษาสมาชิก
สหกรณการเกษตร จาํกดั ในพืน้ที ่ทุงกลุารองไห มวีตัถปุระสงค
หลกั เพือ่ศึกษาปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบัการสงเสริมการปลกู
พืชหลังนาในพื้นที่ทุงกุลารองไหของสมาชิกสหกรณการเกษตร 
โดยในระหวางวนัที ่18-22 มนีาคม 2562 เจาหนาทีก่องนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร ไดประชุมหารือกับผูจัดการสหกรณ
การเกษตรราษีไศล (นายชูรัตน สุระบุตร) จํากัด อําเภอราษีไศล 
จงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่แลกเปลีย่นขอคดิเหน็ในประเดน็แนวทาง
การสงเสริมการปลูกพืชหลังนา และไดสัมภาษณสมาชิก
สหกรณฯ ที่เพาะปลูกหอมแดงหลังฤดูทํานาในฤดูการผลิต 
ป 2561/62 จํานวน 74 คน จากการพูดคุยกับเกษตรกรและ
ผูจัดการสหกรณฯ เพื่อสงเสริมการปลูกพืชทนแลงชนิดอื่น

ที่ตลาดตองการ อาทิ ถั่วลิสง และถั่วเขียว เพื่อลดความเสี่ยง
ดานราคาของหอมแดง ทั้งนี้ เกษตรกรจะปลูกพืช หลังนาทันที
หลังการเก็บเกี่ยวขาวนาปเพราะดินยังคงความชุมชื้นอยู 
 สําหรับวิถีของเกษตรกรในภาคอีสานปลูกขาวเพื่อ
บริโภคเปนหลกั สวนทีเ่หลอืจะแบงไวขายและเกบ็ไวทาํพนัธุขาว 
การปลูกข าวนาปรังจะทําเฉพาะในพื้นที่ที่ติดแหล งนํ้ า 

โดย สวนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ที่ตลาดตองการ อาทิ ถั่วลิสง และถั่วเขียว เพื่อลดความเสี่ยง

ตามไปดูพืชหลังนาในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ

ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห จังหวัดศรีสะเกษ

“

”

ลดรอบการทํานาในฤดูนาปรัง

ดวยการพักการทํานา สลับปรับเปลี่ยน

ไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เพื่อเปน

รายไดระหวางการพักนา และ

สรางโอกาสใหเกษตรกรไดเรียนรู

การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา
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ขณะทื่พื้นที่หางไกลแหลงนํ้าจะถูกทิ้งรางในฤดูแลง สงผลให
เกษตรกรตองออกไปหางานทํานอกพื้นที่เพื่อหารายไดในชวง
พักนา การที่สหกรณการเกษตรในเขตทุงกุลารองไหสงเสริม
การปลูกพืชหลังนาแกสมาชิกนั้น นอกจากจะสรางรายไดเสริม
ใหแกสมาชิกแลว ยังมีผลประโยชนทางออมแกสมาชิกและ
สหกรณฯ คือความสมบูรณของดินเพิ่มขึ้นเมื่อเลือกปลูก
พืชตระกูลถั่ว ครอบครัวมีเวลาอยู ร วมกันมากขึ้น เพราะ
หัวหนาครอบครัวไมตองออกไปหางานทํานอกพื้นที่ และ
สหกรณฯ ยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมและขายผลผลิต 
 อยางไรก็ตาม การที่จะจูงใจเกษตรกรใหหันมาปลูกพืช
หลงันาในแตละเขตเกษตรเศรษฐกจิทีส่าํคัญนัน้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ควรตองเริ่มจากการหาตลาดลวงหนาและตกลง
ซื้อขายสินคาในราคาประกัน โดยรวมมือกับกระทรวงพาณิชย 

✤

ภาพแสดงการเก็บแบบสอบถาม
การปลูกหอมแดงหลังฤดูทํานา

ในจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจว าไม ขาดทุนจากการลงทุน ทั้งน้ี 
เกษตรกรควรรวมกลุมผลติเพ่ือลดตนทนุ หลงัจากนัน้สนบัสนนุ
ในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหตรงตามที่ตลาดตองการ 
โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย
ในดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรโดยเฉพาะ
แหลงนํ้า มาตรฐานความปลอดภัยของสินคา ตลอดจนเสริม
ทักษะดานบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดแกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ซึง่การเร่ิมตนการผลติโดยมองทีผู่บรโิภค
หรือผู รับซื้อกอนนั้นจะทําใหทราบความตองการลวงหนา
เพราะสินคาเกษตรจะมีระยะเวลาผลิตและสงมอบที่แตกตาง
กันทําใหเกิดความไมแนนอนของราคาในอนาคต การประกัน
ราคารับซื้อ ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่แนนอนสรางความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
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เรื่องนารูทางการเกษตร



โดย สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะหภาวะ
เศรษฐกจิการเกษตรในไตรมาส 1 ป 2562 พบวา ขยายตวัเพียง
รอยละ 0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 โดยภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1ขยายตัวไดในระดับตํ่าหรือ
คอนขางทรงตัว เปนผลมาจากอัตราการขยายตัวของสาขาพืช
ที่ชะลอลงเปนหลัก (มูลคาการผลิตของสาขาพืชมีสัดสวนสูงสุด
ในภาคเกษตร) อยางไรก็ตาม การผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง 
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และลําไย ยกเวนออยโรงงาน ซึ่งมี
มูลคาการผลิตสูงสุดในสาขาพืชในไตรมาสแรก กลับมีผลผลิต
ลดลงคอนขางมาก ดานการผลิตสินคาปศุสัตวโดยรวมเพิ่มขึ้น 
เนือ่งจากมกีารขยายการผลติเพือ่รองรบัความตองการของตลาด 
รวมทั้งมีการจัดการฟารมที่ไดคุณภาพมาตรฐาน สวนการผลิต
สินคาประมง ผลผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มปรับตัวดีขึ้น และ
การทําประมงทะเลและการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดมีทิศทางเพ่ิมขึ้น 
สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา พบวา

 สาขาพืช ไตรมาส 1 ป 2562 ขยายตัวเพียง

รอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 สําหรับ 
ขาวนาป มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาขาวในปที่ผานมาอยู
ในเกณฑดี โดยเฉพาะราคาขาวหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในนาที่เคยปลอยวาง 
ขาวนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการ
ดูแลที่เหมาะสม และมีปริมาณนํ้าเพียงพอในชวงการเพาะปลูก 
ขาวโพดเลีย้งสตัว มผีลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาอยูในเกณฑดี 
ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับภาครัฐ
มนีโยบายสงเสรมิใหเกษตรกรปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวหลงัฤดทูาํนา 
มันสําปะหลัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคามันสําปะหลัง
ในปที่ผานมาปรับตัวสูงขึ้นมาก จูงใจใหเกษตรกรขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก และปลกูทดแทนพชือ่ืน เชน ออยโรงงานและขาวโพด
เลีย้งสตัว ยางพารา มผีลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเนือ้ทีก่รดีไดเพิม่ขึน้
จากตนยางพาราที่ปลูกตั้งแตป 2556 โดยปลูกแทนในพื้นที่พืชไร 
พื้นที่นา ไมผล และตนยางพาราที่มีอายุมาก ประกอบกับเนื้อที่

กรีดไดสวนใหญเปนตนยางพาราที่อยูในชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง 
ปาลมนํ้ามัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น และ
ตนปาลมนํา้มนัสวนใหญอยูในชวงอายทุีใ่หผลผลติสงู ประกอบกบั
สภาพอากาศเอื้ออํานวยและปริมาณน้ําเพียงพอ ลําไย 
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนลําไยที่ปลูกในป 2559 เร่ิมให
ผลผลิตในปน้ี และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนมาผลิตลําไย
นอกฤดูเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะสม เกษตรกร
มีการบํารุงดูแลรักษาที่ดี ตนลําไยจึงออกดอกติดผลมากกวา
ปที่ผานมา

 ผลผลิตพืชท่ีลดลง ไดแก ออยโรงงาน มีผลผลิต
ลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศที่แหงแลง สงผลใหการแตกกอ
และการเจริญเติบโตของตนออยไมสมบูรณ ประกอบกับในชวง
ปลายป 2561 มกีารเปดหบีออยเร็วขึน้ ทาํใหเกษตรกรบางสวน
เรงตัดออยไปแลวในชวงกอนหนา สับปะรดโรงงาน มีผลผลิต
ลดลง เนื่องจากราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายไดลดลงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2561 ทําใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เชน 
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน

จีดีพี เกษตร Q1 ทรงตัว ขยาย 0.5%

เหตุ ออยผลผลิตลดลงมาก ตั้งเปาทั้งปโต 3% 
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 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2562 
สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีราคา
เพิม่ข้ึน เนือ่งจากความตองการใชเปนวตัถดุบิในการผลติอาหาร
สัตวยังมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการกําหนดราคารับซื้อ
ขาวโพดเลีย้งสัตวในราคาไมตํา่กวากโิลกรมัละ 8 บาท (ความชืน้
ไมเกิน 14.5%) ภายใตโครงการตามนโยบายประชารัฐ และ
มันสําปะหลัง มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไมมากนัก ขณะที่ความตองการของตลาดมีอยางตอเนื่อง

 สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก ขาว มีราคา
ลดลง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ขณะที่ความตองการ
ของตลาดตางประเทศลดลง ทําใหผู ประกอบการชะลอ
การสัง่ซือ้ ออยโรงงาน มรีาคาลดลงตามราคานํา้ตาลในตลาดโลก 
เนื่องจากปริมาณนํ้าตาลของโลกอยูในภาวะลนตลาด สับปะรด
โรงงาน มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงมีมากกวา
ความตองการของตลาด ยางแผนดิบ มีราคาลดลง เน่ืองจาก
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่เปดกรีดยางใหม ขณะที่
ผู ประกอบการภายในประเทศชะลอการสั่งซื้อยาง รวมถึง
ผลกระทบจากอุปทานสวนเกินของผลผลิตยางพาราโลก 
ปาลมนํา้มนั มรีาคาลดลง เนือ่งจากปรมิาณผลผลติปาลมน้ํามนั
ออกมาสูตลาดมาก รวมทั้งสต็อกนํ้ามันปาลมมีปริมาณสูงกวา
สต็อกเพื่อความมั่นคงที่ประเมินไว และลําไย มีราคาลดลง 
เนือ่งจากปรมิาณผลผลติลาํไยทีอ่อกสูตลาดจาํนวนมากจากการ
ปรับเปลี่ยนมาผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น

 สาขาปศุสัตว ไตรมาส 1 ป 2562 ขยายตัว

รอยละ 1.0 โดยปริมาณการผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดหลัก เชน 
ญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน ขณะที่การทองเที่ยวและ
ภาวะเศรษฐกจิในประเทศทีป่รบัตวัดขีึน้ สงผลใหความตองการ
บรโิภคเนือ้ไกเพิม่ขึน้ดวย สกุรเพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาสกุรมชีวีติ

เร่ิมปรับตัวสูงขึ้นจากป 2561 เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิต 
ตลอดจนเกษตรกรมีการจัดการฟารมและปองกันโรคระบาด
ในสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การระบาดของโรคอหิวาต
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในจีน และ
เวียดนาม ทําใหมีการเฝาระวังการระบาดของโรค ASF อยาง
เขมงวดมากขึ้น ผลผลิตไขไกเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเกษตรกรมีการ
จดัการฟารมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ น้ํานมดิบเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
จาํนวนแมโคนมและอตัราการใหน้ํานมเพิม่ขึน้จากแรงจงูใจของ
ราคารับซื้อนํ้านมดิบตามคุณภาพนํ้านม 

 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2562 
ราคาสกุรเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเกษตรกรมกีารบรหิารจดัการผลผลติ
ไดอยาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาไขไกสูงข้ึน เปนผลจาก
การดําเนินมาตรการสงเสริมการบริโภคไขไกภายในประเทศ
และมาตรการระบายผลผลิตสวนเกินออกจากระบบ รวมทั้ง
การจัดทําแผนการนําเขาพอแมพันธุไกไขที่เหมาะสมเพื่อรักษา
เสถยีรภาพ ขณะทีร่าคาน้ํานมดบิ ทีเ่กษตรกรขายไดเพิม่ขึน้ตาม
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สวนราคาไกเนื้อลดลง เนื่องจาก
มีผลผลิตไกเนื้อออกสูตลาดในปริมาณมาก

 สาขาประมง ไตรมาส 1 ป 2562 ขยายตัว

รอยละ 1.5 โดยปริมาณสัตวนํ้าที่นําขึ้นทาเทียบเรือมีทิศทาง
เพิ่มขึ้น ผลผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยงมีปริมาณออกสูตลาดมากขึ้น 
เน่ืองจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมที่ดี มีการปลอย
ลูกกุงในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการเลี้ยง
ใหเหมาะสมกับพื้นที่ สวนผลผลิตประมงนํ้าจืด เชน ปลานิล 
และปลาดุก เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะเล้ียง 
เพิ่มรอบการเลี้ยง มีการจัดการบอที่ดี ประกอบกับภาครัฐ
สงเสริมการเลี้ยงปลานิลและปลาดุกในหลายพื้นที่ 

 ดานราคา ชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2562 
ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม) โดยเฉลี่ย
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ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ซึ่งเปนการลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออก
สูตลาดเพิม่ข้ึน ปลานลิขนาดกลาง และปลาดกุ
บิ๊กอุย (ขนาด 2-4 ตัวตอกิโลกรัม) มีราคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการบริโภคและใชเปน
วัตถุดิบในการแปรรูปยังคงมีอยางตอเนื่อง

 สาขาบริการทางการเกษตรไตรมาส 1 

ป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.6 ซึ่งเปนผลจากการจาง
บรกิารเครือ่งจกัรกลและอปุกรณทางการเกษตรในการผลติขาว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกร
ในบางพืน้ที ่เชน ภาคกลาง ภาคเหนอืตอนลาง และภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ หันมาใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร 
เพื่อลดตนทุนและประหยัดเวลา รวมถึงมีการใชบริการโดรน
สาํหรบัฉีดพน และสาํรวจสภาพผลผลติในไรออย มนัสาํปะหลงั 
และขาว มากขึ้น

 สาขาปาไม ไตรมาส 1 ป 2562 ขยายตวัรอยละ 2.2 

เนื่องจากผลผลิตไมยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นจากความตองการของ
ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําไปใชผลิตกระดาษ 
และแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet) และ
ผลผลติไมยางพาราขยายตวัตามพืน้ทีก่ารตดัโคนสวนยางพารา
เกา เพื่อปลูกทดแทนดวยยางพาราพันธุดีและพืชอื่น ประกอบ
กับมีความตองการจากตลาดตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุนที่มีความตองการนําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวมวล

อดัเมด็ ดานผลผลติรงันกเพิม่ขึน้ โดยประเทศจนีมคีวามตองการ
นําเขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากรังนกของประเทศไทยมีคุณภาพสูง 

 ทั้งนี้ แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2562 

คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.5 – 3.5 โดยทุก
สาขาการผลิต ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขา
บริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมี
ปจจัยสนับสนุน คือ การดําเนินนโยบายดานการเกษตรตางๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม 
สถานการณ ภัยแลงที่เกิดขึ้นเร็วกวาปที่ผานมา รวมทั้งสภาพ
อากาศที่รอนจัด สงผลใหปริมาณน้ําตนทุนสะสมและแหลงนํ้า
ธรรมชาติในบางพื้นที่ มีไมเพียงพอตอการผลิตทางการเกษตร 
และอาจสงกระทบตอการผลิตทางการเกษตรในระยะถัดไป 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรแสหกรณไดมีติดตามสถานการณภัยแลง
ในพื้นที่ตาง ๆ  อยางใกลชิด เพื่อเตรียมพรอมรับมือและบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกเกษตรกร

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร

           หนวย: รอยละ

สาขา
ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2562

(เดือนมกราคม – มีนาคม)

ภาคเกษตร 6.5* 0.5

   พืช 8.6 0.1

   ปศุสัตว 3.2 1.0

   ประมง 0.2* 1.5

   บริการทางการเกษตร 4.9 2.6

   ปาไม 2.1 2.2

   ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      * สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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โดย นางสาวกฤติกา บุญสราง
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

สถานการณความมั่นคงดานอาหาร

และโภชนาการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

 จากการประมาณการขององค การอาหารและ

การเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations:FAO) พบวาในป 

พ.ศ. 2560 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีผูขาดแคลนอาหาร

ประมาณ 486.1 ลานคน โดยเปนตัวเลขที่เปลี่ยนแปลง

เพยีงเล็กนอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนผูขาดแคลนอาหารในป 

พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่มีจํานวนผูขาดสารอาหารเทากับ 

486.8 ลานคน และ 486.5 ลานคน ตามลําดับ ซึ่งสะทอน

ใหเห็นวาการดําเนินงานเพื่อลดความไมมั่นคงทางอาหารและ

ทพุโภชนาการยงัไมมคีวามคบืหนามากนกั สงผลใหการดาํเนนิการ

เพื่อบรรลุ เป าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 

บรรลุความมั่นคงทางอาหารยกระดับโภชนาการ และสงเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเปนไปดวยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น

สถานการณนี้เปนผลมาจากหลายปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบ

ตอภาคการเกษตร ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภัยธรรมชาติ และอัตราการเติบโตของภาคการเกษตร

 ในปจจุบัน เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการมากกวา 

รอยละ 50 ของโลก อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

โดยเด็กอายุนอยกวา 5 ขวบ จํานวน 79 ลานคน เผชิญกับ

ปญหาเตี้ยแคระแกร็น ในขณะเดียวกันพบวามีจํานวนเด็กที่มี

ภาวะผอมแหงและเปนโรคอวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อเปรียบ

เทียบกับภูมิภาคอื่นของโลก และอาจพบทั้งภาวะขาดสาร

อาหารและโรคอวนในบุคคลเดียวกัน ซึง่จะเพ่ิมความเส่ียงในการ

เกิดโรคไมติดตอ (Non-communicable diseases: NCDs) 

และปญหาสุขภาพอื่นๆทั้งน้ี ภาวะที่ขัดแยงกันนี้สะทอน

ใหเห็นถึงพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไปสูการบริโภคอาหาร

ราคาถูก สะดวก รวดเร็ว และสงผลเสียตอสุขภาพ ซึ่งประกอบ

ไปดวยเกลือ น้ําตาล และไขมัน แตขาดสารอาหารที่สําคัญ 

โดยปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวน (Double burden) 

อาจพบในเด็กในพื้นที่เดียวกันครอบครัวเดียวกัน และพบใน

เด็กคนเดียวกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภาวะความไมมั่นคง

ทางอาหารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่เพิ่มขึ้น

 การเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กมีสาเหตุที่สําคัญ

หลายประการ และจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน

โดยปจจยัทีส่าํคญัคอืความยากจนทาํใหไมสามารถเขาถงึอาหาร

และบริการทางการแพทย การขาดความรูดานโภชนาการ และ

สภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขอจํากัดในการเขาถงึ

นํ้าสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย

“

”

ในปจจุบัน เด็กที่มีภาวะ

ทุพโภชนาการมากกวา รอยละ 50

ของโลก อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟกโดยเด็กอายุ

นอยกวา 5 ขวบ จํานวน 79 ลานคน

เผชิญกับปญหาเตี้ยแคระแกร็น
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 นอกจากนี ้ความถีแ่ละความรนุแรงของการเกิดภัยพิบัติ

ในภูมิภาคซึ่งเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิ

อากาศ ก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความมั่นคงอาหาร

และโภชนาการ เนื่องจากทําใหปริมาณอาหารที่ผลิตไดลดลง 

และสงผลกระทบทางลบตอระบบเศรษฐกจิและภาคการเกษตร 

โดยภาคการเกษตรในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกไดรับผลกระทบ

รอยละ 26 ของความเสียหายจากภัยธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้น

โดยภัยธรรมชาติสวนใหญที่พบคือนํ้าทวมและพายุ ดังนั้น

ทุกภาคสวนจึงจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 

โดยควรมีมาตรการแจงเตือน ภัยธรรมชาติลวงหนา การตอบสนอง

ของสังคมตอผลกระทบที่เกิดข้ึน ระบบปองกันและสราง

ความเขมแข็งของชมุชน และการวางระบบบรหิารจดัการอาหาร

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

 ขอจํากัดในการเขาถึงนํ้าสะอาด สุขอนามัย และความ

ปลอดภัยเปนอีกปจจัยสําคัญหนึ่งของปญหาทุพโภชนาการ

ในเดก็ เนือ่งจากทาํใหเกดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ เชน โรคทองรวง 

และเกิดการปนเป อนในอาหาร เปนสาเหตุใหเด็กเสียชีวิต 

มคีวามผดิปกต ิขาดสารอาหาร และเตีย้แคระแกรน็ในการแกไข

ปญหาดังกลาว การดําเนินมาตรการดานสุขอนามัยและความ

สะอาดเปนสิ่งสําคัญ ทั้งการดําเนินการเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา 

การปรบัปรงุคุณภาพนํา้ การบาํบดันํา้โดยใชเทคโนโลย ีการปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการลางมือและการบริโภคน้ํา 

การใชนํา้ในครวัเรอืน การกาํจดัสิง่ปฏกิลูของเดก็และมาตรการ

อื่นๆ จะทําใหสามารถลดภาวะทุพโภชนาการไดอยางยั่งยืน

 นอกจากนี้ จากขอมูลพบวาประชากรในเขตเมือง

มอีตัราการเตบิโตสงู โดยภมูภิาคเอเชยีมอีตัราการเตบิโตของเมอืง

สูงที่สุดในโลก ในอัตรารอยละ 1.5 ตอป และพบวาการขาด

สารอาหารและภาวะโรคอวนเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ในขณะเดยีวกัน 

รวมถึงมีความไมเทาเทียมในการเขาถึงอาหารที่มีประโยชน 

โดยมกีารบริโภคอาหารทีป่ระกอบดวยไขมนั เกลอื และนํา้ตาลสงู

เนื่องจากโดยปกติแล วมักจะพบปญหาด านโภชนาการ

ในเขตชนบท ทําใหความสนใจในการแกไขปญหาเจาะจงไปที่

เขตชนบทเปนสวนใหญ ทําใหประชากรในเมืองไมไดรับการ

แกไขปญหาดานโภชนาการเทาที่ควร นอกจากนี้ ประชากร

ในเมอืงยงัไดรับผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ราคา

สนิคาแพง เนือ่งจากตองพึง่พาตลาดอาหารมากกวาคนในชนบท

ที่สามารถผลิตอาหารไดเอง รวมถึงตองเผชิญกับประเด็นความ

ปลอดภัยของอาหาร เชน ความสะอาดของตลาดสด และการ

จัดการของเสียในชุมชนเมือง ดังนั้น การวางแผนพัฒนาอยาง

ยั่งยืนดานโภชนาการเปนสิ่งสําคัญที่ควรตองไดรับการพัฒนา

ไปพรอมกับการขยายตวัของเขตเมอืง ภาครัฐควรเรงดาํเนนิการ

แกไขปญหาดังกลาว โดยอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน

ในระบบโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม การใหความสําคัญ

ในการแกปญหาชมุชนในสลมั และใหความรูดานโภชนาการและ

สุขอนามัยแกคนในเมือง
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 โดยสรุป ประเด็นปจจัยที่ทําใหเด็กขาดสารอาหาร

มีหลายประการ ดังนั้นการแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็ก

ไมสามารถทําไดโดยมาตรการเพียงดานเดียว แตตองใชความ

รวมมือจากหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และองคกรอิสระตางๆ รวมถึงจําเปนตองใชมาตรการ

✤

ในหลายดานประกอบกันทั้งระบบอาหาร สุขภาพ สุขอนามัย 

การปกปองทางสังคม และการศึกษาเพื่อใหประชาชนมีความรู

ในการดาํเนินชวีติอยางถกูตองตามหลกัอนามยั เลอืกรบัประทาน

อาหารที่สด สะอาด ดีตอสุขภาพ ซึ่งจะชวยลดภาระดาน

คาใชจายสขุภาพของประเทศอีกทางหนึง่ดวยนอกจากนีเ้พือ่ใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงจําเปนตองเพิ่มความพยายาม

ในการขจัดความอดอยากหิวโหย เพื่อใหประชาชนมีความสามารถ

ในการเขาถึงอาหารอยางเพียงพอตอความตองการบริโภค

ควรมีการสงเสรมิและเพิม่บทบาทใหกบัผูหญงิในชนบทและผูหญงิ

พื้นเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและสินคา

ประมงอนัเปนแหลงอาหารและรายไดทีส่าํคญัของประเทศและ

การพฒันาแหลงนํา้สะอาดและสขุอนามยัอยางถกูตองเหมาะสม

จะทําใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไป

 สําหรับการดําเนินงานความมั่นคงดานอาหารของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะดานโภชนาการ คณะกรรมการอาหาร

แหงชาติ ไดแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวของ คือ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยง

ดานอาหารและโภชนาการสู คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขับเคลือ่นยทุธศาสตรการจดัการ

ดานอาหารของประเทศไทยใหเกิดความเชื่อมโยงดานอาหาร 

โภชนาการ และสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรู ความ

ตระหนักในการบริโภค เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ และ

โรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
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 ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว คําพูดที่เรามักจะไดยิน
จากคนยุคสมัยรุนปู ยา ตา ยาย บงบอกถึงความอุดมสมบูรณ
ในยุคกอน ซึ่งในปจจุบันความอุดมสมบูรณเหลานี้หาไดยาก
เต็มที อยางที่เขาพูดกันวา ยิ่งมีความเจริญเทาไร ความเปน
ธรรมชาติก็จะลดลง ผูคนรักสบายมากข้ึน บวกกับความเจริญ
กาวหนาของเทคโนโลยี เชน ดานเกษตรกรรม เกษตรกรก็
หนัพึง่สารเคมใีนการปลกูพชืผลกนัมากขึน้ และสิง่ตางๆ เหลานี้
ถือเปนอีกปจจัยที่ทําใหความอุดมสมบูรณหายไป แตก็ยังมี
เกษตรกรอีกหลายคนที่ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการรักษา
ธรรมชาติ ดังเชน คุณพีระพงษ สุดประเสริฐ หันทําเกษตร

เกษตรพอเพียง วิถียั่งยืน ในนํ้ามีปลา

ในนามีขาว พิสูจนแลวทําไดจริง ที่ชลบุรี

แบบอินทรีย งดใชสารเคมี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช
ผักไวกินเอง ไดสุขภาพ มีเงินเหลือเก็บ มีแบงปน
 คุณพีระพงษ สุดประเสริฐ อาจารยพิเศษ ภาควิชา
สังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา อดีตขาราชการ หันมายึดหลักเกษตรพอเพียง อยูได
แบบไมเดือดรอน 
 คณุพรีะพงษ เลาวา ตนก็ใชชวีติเหมอืนกบัคนทัว่ไปสมยั
เด็กตื่นเชาหิ้วกระเปาไปเรียนตั้งแตอนุบาลจนถึงจบปริญญาตรี 
ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ 
สาขาพืชศาสตร จบมาเขาทํางานที่กรมสงเสริมการเกษตร 1 ป 
หลงัจากน้ัน ยายมาทาํทีส่าํนักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่การเกษตร
กรรม มีหนาที่สงเสริมเกษตรกร แตคิดวาสิ่งที่ทําไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร สิ่งที่คิดไวกับความเปนจริงไมเปนไปตาม
เปาหมาย คร้ังตอนที่ทํางานไดมีการแนะนําใหเกษตรกรปลูก
พืชหลายชนิดมาก ทั้งยูคาลิปตัส มะมวงหิมพานต และ
พืชชนิดอื่นอีกมากมาย ถึงวันนี้ก็ยังไมรู ว าสิ่งที่แนะนําให
เกษตรกรปลูกไปดีหรือไมดี ไดผลบางหรือเปลา ในสมัยนั้นสอน
ชาวบานและเกษตรกรดวยวธิกีารเรียกชาวบานมานัง่ฟงความรู 
มีทีวี 1 เคร่ือง เปดองคความรูใหชาวบานดู มีวิธีการ ปลูกฝง
แนวคดิใหเกษตรกรตางๆ นานา เชน “ถาคณุปลูกมนัสําปะหลัง
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ก็จะจนไปเรื่อยๆ แตถาปลูกมะมวงหิมพานตคุณก็จะรวย” 
แตพอปลูกจริงๆ แลวไมได เหตุการณตางๆ ที่ผานมาทําใหผม
มานั่งคิดวาคนที่เรียนเกษตรก็หวังวาทํางานปลูกพืช แลวขาย
เปนอาชีพไดดี แตจริงๆ แลวไมใช สังคมเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
เราเริ่มสนใจการพัฒนาองครวม ในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกจาก
ราชการ เพราะผมใชชวีติแบบพอเพียง คือไมสรางหนีส้รางสนิ ไมใช
ชีวิตฟุมเฟอย จึงกลาตัดสินใจลาออกจากงานเมื่อป พ.ศ. 2550 
แลวกลับมาพัฒนาทีดิ่นของปู ยา ตา ยาย ทีท่ิง้ไวใหจาํนวน 20 ไร

ลาออกจากงาน ทําเกษตรพอเพียง มีกิน มีใช ไมขัดสน

 คุณพีระพงษ มีพื้นที่ในการทําเกษตรทั้งหมด 20 ไร 
แตไมไดทําเองทั้งหมด เขาไดแบงไวทําเพียง 7 ไร ที่เหลือ
แบงใหเพื่อนบานที่อยากทําเกษตรปลูกพืชผักไวกินเอง หรือ
ปลูกเปนอาชีพเสริม ถือวาแบงปนกันไป
 เดิมทีพื้นที่ตรงนี้ถือวาเปนดินชั้นดี เพราะใชนํ้าจาก
ชลประทานอางเกบ็นํา้บางพระ เปนพืน้ทีท่ีดี่ทีส่ดุ แตกอนมพีืน้ที่
หมื่นกวาไรทําการเกษตร ในปจจุบันเหลือเพียง 1,000 กวาไร 
ชวงแรกที่เริ่มทําเกษตรอินทรีย ผมเริ่มจากการทํานา ปลูกขาว
ปทุมธานีและขาวไรซเบอรรี่ ผานมาชวงหนึ่งตองประสบ
กับปญหาเรื่องนํ้า ตนจึงเริ่มปรับพื้นที่ใหมจากทํานาเยอะๆ 
ก็เริ่มเปลี่ยนพื้นที่โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม แบงพื้นที่เปน 
30 : 30 : 30 : 10 มีนํ้า มีขาวไวกิน เลี้ยงปลาดุก ปลานิล 
ปลาทับทิมไปดวย มีพืชอื่นเยอะแยะ ไดความสุขและไมตอง
เสียเงินไปซื้อ ไดสุขภาพที่ดีดวย
 นอกจากปลูกขาวและพืชผักสวนครัวไวกินเองแลว 
ที่สวนของคุณพีระพงษยังได มีการปลูกพืชอุตสาหกรรม
หายากในปจจุบัน อยางเทายายมอม ในปจจุบันการทําแปงเทา
ยายมอมเกือบจะไมมีแลว เพราะถูกแปงอุตสาหกรรมเขามา
แทน ที่จังหวัดชลบุรีพื้นที่ที่ปลูกเทายายมอมเปนชายทะเล 
อางศิลา เหลานี้ก็ถูกเมืองเขามารุกหมดแลว ผมจึงสนใจ
เอามาปลูกเพื่อศึกษา แปรรูปทําอาหาร เทายายมอมขาย
ในกิโลกรัมละ 300-400 บาท สําหรับปุ ยที่ใชดูแลพืชผัก
ภายในสวนจะเปนปุยอนิทรยีหาไดเองตามธรรมชาต ิอาศยัหาของ
ตามตลาดมาหมกัเอง ใบไม เศษไม กากถัว่เหลอืง แกลบ คลกุไว
ไมใหเนา เวลาจะใชก็มาตักเอาไปใชไดเลย คุณพีระพงษ กลาว

เทายายมอมปลูกอยางไร

 เทายายมอมเปนพืชที่มีหัว มีใบ 1-3 ใบ แตละใบ
จักเปน 3 แฉก เวาแบบขนนก ดอกเปนชอยาว แตละชอ
มีดอกยอย 20-40 ดอก ผลกลม หัวของพืชชนิดนี้นําไปทําแปง 
ทีเ่รยีกแปงเทายายมอมเปนพชืในฤด ูพอถงึชวงฤดฝูนตนจะงอก 
แลวสะสมอาหาร ถึงฤดูหนาวจะยุบ ใบจะเหลือง เราก็เลือก

ขุดหัวใหญไปใช เหลือหัวเล็กเอาไวสะสมอาหารในหนารอน 
เมื่อวนกลับมาฤดูฝนหัวที่เล็กมีการสะสมอาหารมาแลวจะ
พรอมขุดไปทําแปงแปรรูปอาหารอีกครั้ง วันนี้เราตองรูวาพืช
ที่เราปลูกทําอะไรไดบาง ทําเปนอะไรคนถึงจะชอบ ซึ่งที่น่ีก็มี
นักศึกษามาดูงานเปนประจํา ผมก็สอนเด็กทําอาหารจากแปง 
เขาไดฝกทําแปง ทําอาหารจากแปงเทายายมอม ลักษณะพิเศษ
ของเทายายมอมจะใสและอยูตัว เทียบงายๆ ตามทองตลาด
เปนแปงจากโรงงานจะอางสรรพคุณวาน่ีคือแปงเทายายมอม 
แตเมื่อไปดูสวนประกอบไมใชแปงทาวยายมอมเปนแปงที่ทํา
มาจากมันสําปะหลัง วิธีสังเกตงายๆ คือ ละลายนํ้างาย ถาเปน
แปงมันสําปะหลังจะมันๆ เมื่อนําไปทําอาหารคืนตัวเร็ว แตถา
เปนแปงเทายายมอมแทจะคนืตวัชา หลายทานคงสงสยัวาทาํไม
เกษตรกรไมนิยมปลูก เพราะสรรพคุณดีขนาดนี้ คําตอบคือมัน
ไมงายอยางทีค่ดิ เพราะตองดโูรงงาน เพราะสมยันีม้นัสาํปะหลงั
เยอะ พืชหัวไมไดมีเทายายมอมอยางเดียว มีหลายพืช เชน
สาคู มันนก มันเสา มากมาย แตก็ลดนอยหายไปเร่ือยๆ 
เพราะอุตสาหกรรมเขามา แปงก็ราคาถูก และกระบวนการทํา
ที่ยาก วิธีที่ดีที่สุด ควรปลูกและหาวิธีแปรรูปเอง
 คุณพีระพงษ พูดทิ้งทายอีกวา การทําเกษตรอินทรีย
นอกจากจะชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิตไดแลว ส่ิงสําคัญ
คือเร่ืองของสุขภาพที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด อยางผมมีบทพิสูจน
วาถาอยากใหสุขภาพรางกายแข็งแรงตองหันมาบริโภคผัก-
ผลไมเยอะๆ พยายามเลือกจากแหลงหรือรานที่ขายผลผลิตที่
ปลอดสารเคมี เพราะผมเองตอนที่ออกจากงานมา ผมมากับ
ยาลดความดัน ยาลดไขมัน ยาลดนํ้าตาล แกโรคเบาหวาน 3 ป
ที่ผานมา ผมหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นดวยการทํางานออก
กําลังกายทําเกษตร ขุดดิน รดนํ้า ดูแลใสใจเรื่องอาหารการกิน 
กินผักที่ตัวเองปลูก ตอนนี้ไมตองพึ่งยาแลว พึ่งธรรมชาติดีที่สุด 
แคนีก้ค็ุมแลวสาํหรบัทาํเกษตรอนิทรยี เทยีบเปนตวัเงนิไมไดเลย

✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com
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พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.679 ลานไร ผลผลิต 7.754 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 664 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.067 ลานไร ผลผลิต 7.964 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิต
ตอไร 660 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตลดลง รอยละ 3.22 และรอยละ 2.65 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง
ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญ และปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวา
ป 2561 ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการ
ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชนํ้านอยแทน สําหรับผลผลิต
ตอไรคาดวาเพ่ิมขึน้ รอยละ 0.61 เนือ่งจากในแหลงผลติทีส่ามารถเพาะปลกูได สวนใหญมปีรมิาณนํา้เพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของ
ตนขาว ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลง เนื่องจากปริมาณนํ้านอยไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทําใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ 
สงผลใหในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก
  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.662 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 60.13 ของ
ผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 2.522 2.140 1.158 0.459 0.325 0.173 0.062 0.019 7.754

- รอยละ 11.55 32.53 27.60 14.94 5.92 4.19 2.23 0.80 0.24 100.00

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 พื้นที่เพาะปลูก 59.295 ลานไร ผลผลิต 25.804 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต
ตอไร 435 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2561/62 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.215 ลานไร ผลผลิต 24.223 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 409 กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 0.14 รอยละ 6.53 และรอยละ 6.36 ตามลําดับ เน้ือที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา 
บางสวนปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจากที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน 
เพราะราคาขาวเหนียวยังไมจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเพียง
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พอตอการเจรญิเตบิโตของตนขาว จากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาในเดอืนพฤษภาคม ปรมิาณฝนรวมจะใกล
เคียงกับคาปกติในทุกภาค ประกอบกับคาดวาไมประสบปญหาแลงเหมือนปที่ผานมา สงผลใหผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวาผลผลิตจะออก
สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 16.019 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.08 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด 

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562/63

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

1.515 2.155 2.438 16.019 2.459 0.697 0.338 0.085 0.098 25.804

- รอยละ 5.87 8.35 9.45 62.08 9.53 2.70 1.31 0.33 0.38 100.00

 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
      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
       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
        ไดรับตันละ 500 บาท”
       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่
        เก็บของตนเองเทานั้น
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       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ
        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก
        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี
        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายขาวเปลอืกของ ธ.ก.ส. กรณรีบัฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรกัษาขาวเปลอืก
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

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนมีนาคม 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผานมา เนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมาก ขณะที่ตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ แตในภาพรวมขาวไทยยังคงเปน
ที่ตองการของตลาดอยางตอเนื่อง

 1.4 การสงออก

  ป 2561 ไทยสงออกขาว 11.075 ลานตันขาวสาร มูลคา 180,116 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออก
ปริมาณ 11.674 ลานตันขาวสาร มูลคา 175,161 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 5.13 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82  
(ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2562 (มกราคม) ไทยสงออกขาว 0.95 ลานตันขาวสาร มูลคา 15,286 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป 2561 ที่สงออก 0.97 ลานตันขาวสาร มูลคา 15,446 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลง รอยละ 2.06 และรอยละ 1.04 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน
ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม) ไทยนําเขาขาว 617 ตันขาวสาร มูลคา 16 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2561 
ที่นําเขา 2,035 ตันขาวสาร มูลคา 49 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลง รอยละ 69.68 และรอยละ 67.34 ตามลําดับ 
(ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนมีนาคม 2562 วาจะมี
ผลผลิต 501.565 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 495.867 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.15 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลก ป 2561/62 ณ เดือนมีนาคม 2562 
มีปริมาณผลผลิต 501.565 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 1.15 การใชในประเทศ 491.972 ลานตันขาวสาร 
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เพิ่มขึ้นจาก ป 2560/61 รอยละ 1.91 การสงออก/นําเขา 47.849 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 0.58 และ
สต็อกปลายปคงเหลือ 172.190 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 2560/61 รอยละ 5.90
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก รัสเซีย อารเจนตินา จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม อินเดีย กายานา 
แอฟริกาใต อุรุกวัย สหภาพยุโรป และพมา สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล กัมพูชา ไทย ปากีสถาน และ
ปารากวัย
   สาํหรบัประเทศท่ีคาดวาจะนาํเขาเพิม่ขึน้ ไดแก บราซลิ เบนนิ เซเนกลั ฟลปิปนส อริกั มาเลเซยี ไนจเีรยี แอฟรกิาใต 
สหรัฐอาหรับเอมิเรส เบอรกินา คาเมรูน เคนยา เนปาล ไอเวอรี่โคสต สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก กินี ญี่ปุน และสหภาพ
ยุโรป สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อินโดนีเซีย เวเนซุเอลา โมแซมบิค อิหราน กานา และจีน
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส ไทย อินเดีย จีน และปากีสถาน 
สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก ญี่ปุน และอินโดนีเซีย

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  สมาคมผูสงออกขาวไทย (นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์) เผยวา ขณะนี้ผูสงออกขาวไทยไดหารือกับผูสงออก
ขาวเวียดนามเพื่อทําหนังสือใหรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ยื่นประทวงอินเดียกรณีใชนโยบายการอุดหนุนการสงออกขาว 5% เชน 
ขาวกลอง ขาวนึ่ง ขาวหัก ในอัตรารอยละ 5 ของราคาสงออก ซึ่งถือวาเปนการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม เนื่องจากผูประกอบ
การจากอินเดียสามารถสงออกขาวไดในราคาที่ตํ่า เพราะมีรัฐบาลชวยเหลือ ดังนั้นหากภาครัฐและเอกชนไมรวมกันกดดัน จะทําให
ไทยสงออกขาวลําบาก และกลาววา “ที่ผานมาไดหารือกับผูสงออกขาวของเวียดนาม โดยมีความเห็นวา การอุดหนุนผูสงออกขาว
อินเดีย 5% นั้น ไมเปนธรรมตอการแขงขัน แมวาอินเดียอางวาจะไมขัดตอระเบียบขององคการการคาโลก (WTO) อยางไรก็ตาม 
ในสวนของผูสงออกขาวไทยไดทําเรื่องไปยังกรมเจรจาการคาระหวางประเทศแลว คงตองรอภาครัฐพิจารณาวาผิดหลัก WTO 
หรือไม และภาครัฐจะยื่นประทวงอินเดียไดหรือไม”
 อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (นางอรมน ทรัพยทวีธรรม) กลาววา ขณะนี้ประเทศไทยรวมกับสมาชิก WTO 
เชน นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุน ไดสอบถามเจาหนาที่จากอินเดียระหวางประชุมคณะกรรมการเกษตรสมัยสามัญของ 
WTO ที่นครเจนีวา ถึงกรณีที่อินเดียใชมาตรการกระตุนการสงออกขาวดวยการใหเงินอุดหนุนรอยละ 5 เพื่อจูงใจผูสงออก 
โดยจะเริม่ใชระหวางวนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 – 25 มนีาคม 2562 เน่ืองจากไมเปนธรรมทางการคา ซึง่อินเดียไดชีแ้จงในทีป่ระชมุวา 
มาตรการดังกลาวเปนการอุดหนุนการสงออกเพ่ือลดตนทุนดานการตลาดและคาขนสงในประเทศ เปนการอุดหนุนการสงออก 
ที่ยกเวนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถทําได
  ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส, หนังสือพิมพไทยรัฐ

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ทรงตัวที่ตันละ 355 ดอลลารสหรัฐ ขณะที่รัฐบาลยังคงมาตรการรับซื้อขาวเพื่อเก็บสต็อก
ไวในชวงที่ผลผลิตขาวฤดูหนาวบริเวณพื้นที่ราบลุมแมนํ้าโขงออกสูตลาดมาก โดยคาดวาผลผลิตจะออกสูตลาดสูงสุดในชวงนี้
  สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) คาดวา ปนี้อิรักจะซื้อขาวจากเวียดนามประมาณ 
300,000 ตนั หลงัจากตกลงซือ้ไปแลวประมาณ 120,000 ตนั และเมือ่เรว็ๆ นี ้มาเลเซยีไดตกลงซือ้ขาวขาว 5% เพิม่อีก 25,000 ตนั
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  เมียนมาร

  สหพันธขาวเมียนมาร (Myanmar Rice Federation; MRF) เชิญชวนใหบริษัทที่เปนสมาชิกสมัครเขารวมโครงการ
สงออกขาวภายใตสญัญาขายขาวแบบรฐับาลตอรฐับาล (government-to-government; G to G) โดยบรษิทัสมาชกิทีส่นใจสามารถ
ยื่นสมัครไดภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยบริษัทนั้นๆ ตองแจงรายละเอียดที่ตั้งของคลังสินคา ความสามารถในการเก็บรักษา และ
ชนิดขาวที่ตองการจะสงออกดวย นอกจากนี้ สหพันธกําลังพยายามชวยเหลือสมาชิกในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงออกดวย 
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  ทั้งนี้ การประชุมสองฝายระหวางหนวยงานของทั้งสองประเทศ (the Second China Myanmar Economic Corridor 
Forum) ณ มณฑลยูนานของจีน เมื่อเดือนที่ผานมา ผูแทนการเจรจาของรัฐบาลเมียนมาร ไดขอใหรัฐบาลจีนเพิ่มโควตานําเขาขาว
จากเดิมปละ 100,000 ตัน เปน 400,000 ตัน ซึ่งไดรางขอตกลงแลว แตยังไมเปดเผยรายละเอียด นอกจากนี้ ทางการเมียนมาร
ยังตองการใหทางการจีนปรับลดภาษีนําเขาขาวจากเมียนมาร จากเดิมที่ประมาณรอยละ 60 เหลือเพียงรอยละ 17-20 รวมทั้งขอ
ใหมีการจัดสรรใบอนุญาตนําเขาใหแกเอกชนของจีน เพื่อนําเขาขาวจากเมียนมารดวย
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย 

  ภาวะราคาขาวปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากคาเงินรูปแข็งคาขึ้น ขณะที่ความตองการขาวภายในประเทศคอนขางทรงตัว 
โดยขาวนึ่ง 5% อยูที่ตันละ 386-389 ดอลลารสหรัฐฯ การที่คาเงินรูปแข็งคามากที่สุดในรอบกวา 2 เดือนที่ผานมา สงผลใหรายได
ของผูสงออกลดลงจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน 
  ผู ส งออกขาวอินเดียออกมาเรียกร องใหรัฐบาลขยายมาตรการอุดหนุนการสงออกภายใตโครงการ MEIS 
(the Merchandise Exports from India Scheme) ซึ่งใหเงินอุดหนุนเปนแรงจูงใจ (incentive) แกผูสงออกในอัตรารอยละ 5 
ของมูลคาสงออก ซึ่งประกาศใชมาต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และจะครบกําหนดในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ขณะที่ผูสงออก
ขอใหรัฐบาลขยายเวลาไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากในชวงที่ผานมาผูสงออกขาวโดยเฉพาะขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ 
ตางไดรับผลกระทบจากโครงการรับซื้อขาวเพื่อเก็บสต็อกของรัฐบาล โดยในปงบประมาณปจจุบัน ไดกําหนดราคารับซื้อ 
(the minimum support price for paddy) ที่สูงมาก สงผลใหราคาขาวในประเทศสูงขึ้น ทําใหผูสงออกตองแขงขันซื้อขาว
เพื่อสงออกในราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับคาเงินรูปแข็งคาขึ้น ทําใหผูสงออกอินเดียไมสามารถแขงขันดานราคากับประเทศคูแขง
ที่สําคัญได เชน ปากีสถาน เมียนมาร และเวียดนาม สงผลใหอินเดียสูญเสียสวนแบงตลาดในแอฟริกาใหกับคูแขง 
  สมาคมผูสงออกขาวอินเดีย (The Rice Exporters Association) ระบุวา จากการที่รัฐบาลยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง
การขยายระยะเวลาของมาตรการใหเงินอุดหนุนแกผูสงออกวาจะมีตอไปหรือไม สงผลใหผูซื้อขาวในตางประเทศชะลอการ
สั่งซื้อขาวในชวงนี้ เนื่องจากไมมั่นใจวาราคาขาวของอินเดียจะเปนไปในทิศทางใด 
 ทั้งนี้ รายงานขาวระบุวา นอกจากผูสงออกตองการใหรัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการดังกลาวออกไปอีก 1 ป จนถึง
เดือนมีนาคมปหนานั้น ยังตองการใหรัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 ของมูลคาสงออก เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน
ของปที่ผานมา ชวงที่รัฐบาลกําลังออกมาตรการใหเงินอุดหนุนการสงออก คาเงินรูปอยูที่ประมาณ 74 รูป ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 
แตขณะนี้ คาเงินรูปกลับแข็งคาขึ้นอยูที่ประมาณ 69.35 รูป ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ 
  วงการคาระบุวา ปจจุบันเมียนมารเสนอราคาขายขาวหัก 25% ประมาณตันละ 295 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ปากีสถาน
และเวียดนาม เสนอขายที่ตันละ 320 และ 330 ดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ สวนอินเดียตองเสนอราคาขายไมตํ่ากวา
ตันละ 350 ดอลลารสหรัฐฯ เพราะราคาขาวในประเทศอยูในระดับที่สูงมาก จึงไมสามารถลดราคาแขงกับประเทศอื่นได 
  ทั้งนี้ องคการพัฒนาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food 
Products Export Development Authority; APEDA) รายงานวา ในชวง 10 เดือนแรก (เมษายน 2561 - มกราคม 2562) 
ของปงบประมาณ 2561/62 (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) อินเดียสงออกขาว ประมาณ 9.49 ลานตัน ลดลงรอยละ 10 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากการสงออกขาวไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน บังคลาเทศ ลดลงจากปกอนๆ มาก 
  กระทรวงทรัพยากรนํ้า (the Ministry of Water Resources) รายงานวา ปริมาณน้ําที่กักเก็บไวในอางเก็บนํ้าหลัก
ทั่วประเทศ 91 แหง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 มีปริมาณนํ้ากักเก็บประมาณ 55.92 พันลานลูกบาศกเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 
เมื่อเทียบกับจํานวน 51.93 พันลานลูกบาศกเมตร ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยปริมาณน้ําที่กักเก็บไดในขณะนี้ คิดเปน
รอยละ 35 ของความจุของอางเก็บนํ้า ซึ่งสามารถกักเก็บนํ้าไดเต็มที่ประมาณ 161.993 พันลานลูกบาศกเมตร 
  องคการอาหารแหงชาติ (FCI) รายงานวา สต็อกขาว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีจํานวนประมาณ 40.10 ลานตัน 
(รวมขาวสารที่คํานวณมาจากสต็อกขาวเปลือกประมาณ 20.449 ลานตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตลดลง
รอยละ 1.40 เมื่อเทียบกับจํานวน 40.67 ลานตัน ในเดือนกุมภาพันธ 2562 ขณะที่สต็อกธัญพืช (ขาวและ ขาวสาลี) โดยรวมของ
อินเดีย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีประมาณ 60.314 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 25.40 เมื่อเทียบกับ 48.107 ลานตัน ในชวงเดียวกัน
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ของปที่ผานมา แตลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับ 64.802 ลานตัน ในเดือนที่ผานมา โดยสต็อกขาวสาลีมีประมาณ 20.109 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 25 เมื่อเทียบกับ 15.155 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา แตลดลงรอยละ 16 เมื่อเทียบกับ 23.931 ลานตัน 
ในเดือนที่ผานมา 
  กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) คาดการณวาในปการตลาด 2561/62 (ตลุาคม 2561-กันยายน 2562) อนิเดยีมผีลผลิต
ขาวสารประมาณ 114 ลานตัน เนื่องจากคาดวาผลผลิตขาวในฤดูการผลิต Kharif เพิ่มขึ้นในภาคใต และภาคตะวันออก ตามการ
พยากรณของกระทรวงเกษตรของอินเดีย 
  ทางดานการสงออกขาวในป 2561/62 คาดวามปีระมาณ 12 ลานตนั ซึง่ตํา่กวาการคาดการณของกระทรวงเกษตรสหรัฐ
ที่ 12.5 ลานตัน เนื่องจากคาดวาความตองการขาวอินเดียจากประเทศผูนําเขารายประจําจะลดลง ทั้งนี้ในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 - 31 มกราคม 2562 อินเดียสงออกขาวแลวประมาณ 3.6 ลานตัน ลดลงเมื่อเทียบกับจํานวน 3.8 ลานตัน ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา 
  สําหรับสต็อกขาวสิ้นป ในป 2562/62 คาดวาจะมีประมาณ 24.6 ลานตัน เน่ืองจากปน้ีรัฐบาลสามารถจัดหาขาว
ตามโครงการของรฐับาลไดมากขึน้ โดยตัง้แตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ 2562 รัฐบาลสามารถจดัหาขาวไดแลวประมาณ 
35.41 ลานตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 29.8 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา และคาดวาในปนี้รัฐบาลจะจัดหาขาวไดมากกวา 
40 ลานตัน 
  กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Farmer Welfare) พยากรณวาในปการผลิต 2561/62 คาดวาจะมี
ผลผลิตขาวประมาณ 115.6 ลานตัน และขาวสาลีประมาณ 99.1 ลานตัน ซึ่งสูงเปนประวัติการณ แมจะคาดวาในชวงฤดูมรสุม
จะมีฝนตกนอย แตอยางไรก็ตาม ในสวนของธัญพืชชนิดอื่น เชน ขาวโพด คาดวาจะมีผลผลิตลดลง สงผลใหผลผลิตธัญพืชโดยรวม
ทุกชนิดมีปริมาณลดลงประมาณ 2 ลานตัน จากปที่ผานมา 

3. ราคาขาวไทยในเดือนกุมภาพันธ 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลอืกเจานาปหอมมะล ิเฉลีย่ตนัละ 15,762 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 15,590 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2562 รอยละ 1.10 และสูงขึ้นจากตันละ 15,106 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 4.34
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,561 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,620 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 0.77 และลดลงจากตันละ 7,635 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 0.96

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,250 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนกุมภาพันธ 2562 แตสูงขึ้น
จากตันละ 32,550 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 2.15
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,303 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,413 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 0.96 และลดลงจากตันละ 11,836 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 4.50

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะล ิ100% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 1,147 ดอลลารสหรฐัฯ (36,093 บาท/ตนั) ราคาลดลงจากตนัละ 1,173 
ดอลลารสหรัฐฯ (36,407 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 2.21 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.49) แตสูงขึ้นจากตัน
ละ 1,143 ดอลลารสหรัฐฯ (35,423 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 0.34 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 1.89)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 404 ดอลลารสหรัฐฯ (12,713 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 409 (12,679 บาท/ตัน) 
ของเดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 1.22 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 0.26) และลดลงจากตันละ 433 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,421 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 6.69 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 5.27)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.4673 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนมีนาคม 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 34.500 -0.55 35.000 1.45

บราซิล 8.465 7.210 8.383 8.208 7.752 -0.46 7.480 -3.51

พมา 12.600 12.160 12.650 13.200 13.120 1.64 13.120 0.00

กัมพูชา 4.925 4.931 5.256 5.399 5.500 3.16 5.500 0.00

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 148.490 0.00

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.910 111.000 1.82 116.000 4.50

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 37.300 1.18 37.300 0.00

ญี่ปุน 8.079 7.876 7.929 7.787 7.700 -1.07 7.700 0.00

เกาหลีใต 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.868 0.00

เนปาล 3.190 2.863 3.480 3.310 3.530 3.54 3.530 0.00

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.410 4.662 4.788 6.61 4.788 0.00

ปากีสถาน 7.003 6.802 6.849 7.450 7.400 2.03 7.540 1.89

ฟลิปปนส 11.914 11.008 11.686 12.235 12.150 1.46 12.150 0.00

เวียดนาม 28.166 27.584 27.400 28.471 29.069 0.95 29.069 0.00

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.370 20.700 4.62 20.700 0.00

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 7.119 0.00

อื่น ๆ 48.892 48.207 50.597 48.87 49.00 0.18 49.33 0.67

รวม 482.275 476.316 490.937 495.369 495.867 0.95 501.565 1.15

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2562 

สหรัฐฯ

อื่น ๆ 48.892 48.207 50.597 48.87 49.00 0.18 49.33 0.67

รวม 482.275 476.316 490.937 495.369 495.867 0.95 501.565 1.15

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 135.127 142.581 149.968 7.31 162.597 8.42

ผลผลิต 482.275 476.316 490.937 495.369 495.867 0.95 501.565 1.15

นําเขา 44.182 42.744 40.229 48.130 47.571 2.70 47.849 0.58

ใชในประเทศ 473.862 474.845 468.862 483.550 482.740 0.55 491.972 1.91

สงออก 44.182 42.744 40.229 48.130 47.571 2.70 47.849 0.58

สต็อกปลายป 122.085 135.127 142.581 149.968 162.597 7.01 172.190 5.90

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2562 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.494 0.310 0.527 0.392 0.291 -7.91 0.380 30.58

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 1.245 3.55 0.800 -35.74

พมา 1.688 1.735 1.300 3.350 2.800 18.18 2.800 0.00

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.200 3.71 1.000 -16.67

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 2.058 61.77 2.500 21.48

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย 11.588 11.046 10.040 12.560 11.800 1.66 12.500 5.93

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.100 -4.65

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.653 14.81 0.650 -0.46

รัสเซีย - 0.163 0.198 0.175 0.114 - 0.160 40.35

แอฟริกาใต - 0.120 0.145 0.109 0.120 - 0.125 4.17

อุรุกวัย 0.957 0.718 0.996 1.051 0.799 0.20 0.800 0.13

เวียดนาม 6.325 6.606 5.088 6.488 6.590 0.64 7.000 6.22

ไทย 10.969 9.779 9.867 11.615 11.075 1.93 10.000 -9.71

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.355 3.349 2.800 -1.11 3.150 12.50

อื่น ๆ 5.106 4.852 4.629 4.489 4.155 -4.78 4.184 0.70

รวม 44.182 42.744 40.229 48.130 47.571 2.70 47.849 0.58

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.754 0.537 5.72 0.750 39.66

เบอรกินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 4.600 2.04 4.500 -2.17

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.500 11.34 1.600 6.67

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 2.000 6.27 2.000 0.00

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.300 -0.90 0.800 -65.22

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.250 -0.83 1.200 -4.00

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.150 1.86 1.300 13.04

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.670 -0.10 0.685 2.24

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.675 -6.90

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.535 0.700 6.22 0.750 7.14

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.000 -7.37 2.200 10.00

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 2.300 -0.21 2.600 13.04

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.100 3.85 1.250 13.64

แอฟริกาใต 0.910 0.912 0.954 1.054 1.000 3.39 1.100 10.00

สหรฐัอาหรบัเอมเิรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

เวเนซุเอลา - 0.500 0.400 0.330 0.609 - 0.550 -9.69

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.900 5.26

อื่น ๆ 17.838 16.199 15.269 20.048 17.989 2.33 18.18 1.06

รวม 44.182 42.744 40.229 48.130 47.571 2.70 47.849 0.58

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.500 0.85

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 7.800 -0.16 7.700 -1.28

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.100 -1.16 10.200 0.99

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.150 0.99 4.200 1.20

จีน 139.770 141.000 141.028 141.761 142.487 0.44 143.790 0.91

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 101.100 2.47

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.100 -0.34 38.100 0.00

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.730 8.655 0.53 8.600 -0.64

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.651 4.883 3.06 4.673 -4.30

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.965 1.31 4.230 6.68

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.700 7.100 5.11 7.200 1.41

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.250 0.54 13.750 3.77

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.000 0.00 22.200 0.91

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 10.600 1.84 10.500 -0.94

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.578 4.230 4.279 1.35 4.286 0.16

อื่น ๆ 67.732 67.979 67.945 75.922 71.590 2.24 76.129 6.34

รวม 473.862 474.845 468.862 483.550 482.740 0.55 491.972 1.91

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

(ประมาณการเดือน มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

จีน 60.500 76.000 88.000 98.500 109.000 15.45 116.000 6.42

อินเดีย 22.800 17.800 18.400 20.550 22.600 1.27 25.000 10.62

อินโดนีเซีย 5.501 4.111 3.509 2.915 4.113 -8.84 4.111 -0.05

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.410 2.167 -7.81 1.882 -13.15

ฟลิปปนส 1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 3.188 39.34

ไทย 11.999 11.270 8.403 4.238 3.183 -30.46 3.652 14.73

ปากีสถาน - 1.312 1.124 1.367 1.556 - 1.596 2.57

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.575 68.81

อื่น ๆ 16.583 20.716 19.600 19.352 19.246 2.32 18.357 -4.62

รวม 122.085 135.127 142.581 149.968 162.597 7.01 172.190 5.90

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมีนาคม 2562 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.358 ลานตัน 
มูลคา 4,865 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.296 ลานตัน มูลคา 
4,150 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 20.95 และ
รอยละ 17.23 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.078 
ลานตัน มูลคา 1,836 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.083 
ลานตัน มูลคา 1,949 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 6.02 และรอยละ 5.80 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนมีนาคม 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับ
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.16 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.17 บาท ในเดอืนท่ีผานมารอยละ 0.46 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
2.12 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.47
 1.2 ราคามันเส นท่ีเกษตรกรขายได   ณ ระดับไร นา 
เฉล่ียกิโลกรัมละ 5.31 บาท ราคาสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
5.24 บาท ในเดือนท่ีผานมารอยละ 1.34 และสูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ 5.22 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 1.72
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.18 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.00 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
3.00 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.12 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 13.20
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 13.58 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.46 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.89 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
15.32 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 11.36

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
เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ลานไร ผลผลิต 
27.88 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.47 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.61 รอยละ 7.50 
และร อยละ 2.88 ตามลําดับ โดยเดือนมีนาคม 2562 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 7.84 ลานตัน (รอยละ 26.15 
ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

กุมภาพันธ 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.297 ลานตัน มูลคา 1,941 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.265 ลานตัน มูลคา 1,871 
ลานบาท ในเดือนที่ผ านมา คิดเปนรอยละ 12.08 และ
รอยละ 3.74 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด  มีปริมาณส งออก 4,084.000 ตัน 
มูลคา 31.131 ลานบาท สูงข้ึนจากปริมาณ 578.650 ตัน 
มลูคา 5.402 ลานบาท ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 605.78 
และรอยละ 476.29 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สัตวโลกป 2562/63 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 วามี 1,101.16 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,076.23 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 
2.32 โดย บราซิล อารเจนตินา ยูเครน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
เอธิโอเปย และเซอรเบีย ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิต 
ในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,133.79 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,085.71 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 4.43 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต ญี่ปุน แคนนาดา เวียดนาม อารเจนตินา อินโดนีเซีย 
ไนจเีรยี อหิราน และเกาหลใีต มคีวามตองการใชเพิม่ขึน้ สาํหรับ
การคาของโลกมี 164.63 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 150.67 ลานตัน 
ในป 2561/62 รอยละ 9.27 โดย บราซิล ยูเครน อารเจนตินา 
เซอรเบีย และปารากวัย สงออกเพิ่มข้ึน ประกอบกับผูนําเขา 
เชน สหภาพยุโรป เม็กซิโก เวียดนาม เกาหลีใต อียิปต อิหราน 
โคลัมเบีย จีน ซาอดุอิาระเบยี แอลจเีรยี มาเลเซยี ชลิ ีบงักลาเทศ 
สาธารณรัฐโดมินิกัน กัวเตมาลา ตูนิเซีย สหรัฐอเมริกา และ
บราซิล มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมีนาคม 2562 (1-15 มีนาคม 2562) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 872 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมีนาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.08 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 8.19 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 1.34 และ
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.30 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 2.65 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.69 บาท 

ของเดอืนกมุภาพนัธ 2562 รอยละ 1.94 และลดลงจากกโิลกรัม
ละ 6.92 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 5.20
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตว รับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.15 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.49 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2562 
รอยละ 3.58 และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.29 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 11.08 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับ
ซื้อเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
8.71 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 4.25 และ
ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.50 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 12.21
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 301.80 ดอลลาร
สหรัฐ (9,497 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 316.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,810 บาท/ตนั) ของเดอืนกุมภาพนัธ 2562 รอยละ 4.49 
และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 313.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 341.00 ดอลลารสหรัฐ 
(10,574 บาท/ตนั) ลดลงรอยละ 11.50 และลดลงในรูปของเงนิ
บาทตันละ 1,077 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 145.74 
ดอลลารสหรัฐ (4,648 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 145.67 
ดอลลารสหรัฐ (4,684 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2562 
รอยละ 0.05 แตลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 36.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 148.82 ดอลลาร
สหรฐั (4,678 บาท/ตนั) ลดลงรอยละ 2.07 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 30.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาส งออกมันเส น ราคาเฉลี่ยตันละ 217 
ดอลลารสหรัฐ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 210 ดอลลารสหรัฐ 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 3.33 แตลดลงจากตันละ 236 
ดอลลารสหรัฐ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.05

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉล่ียตันละ 
458 ดอลลารสหรัฐ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 453 ดอลลารสหรัฐ 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 1.10 แตลดลงจากตันละ 521 
ดอลลารสหรัฐ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.09

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 341.16 350.63 -2.70

ผลผลิต 1,101.16 1,076.23 2.32

นําเขา 164.63 150.67 9.27

สงออก 164.63 150.67 9.27

ใชในประเทศ 1,133.79 1,085.71 4.43

สต็อกปลายป 308.53 341.16 -9.56

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเน ผลผลติขาวฟางโลก 
ป 2562/63 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 วามี 56.92 ลานตัน 
ลดลงจาก 57.73 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.40 โดย
ประเทศผูผลิตสําคัญ เชน อินเดีย อารเจนตินา บราซิล ไนจีเรีย 
ออสเตรเลีย และมาลี ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 ม ี56.78 ลานตนั ลดลงจาก 58.40 ลานตนั 
ของป 2561/62 รอยละ 2.77 โดย จีน เอธิโอเปย อินเดีย 
อารเจนตินา บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด มีความตองการใช
ลดลง ดานการคาโลกคาดวามี 3.89 ลานตัน ลดลงจาก 6.49 
ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 40.06 โดยสหรัฐอเมริกา 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.69 5.37 -12.66

ผลผลิต 56.92 57.73 -1.40

นําเขา 3.89 6.49 -40.06

สงออก 3.89 6.49 -40.06

ใชในประเทศ 56.78 58.40 -2.77

สต็อกปลายป 4.83 4.69 2.99

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

อารเจนตินา ยูเครน เคนยา และจีน สงออกลดลง ประกอบกับ
จีน และสหรัฐอเมริกา นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายไดเดือนมีนาคม 
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 803,522 ไร ผลผลิต 112,485 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และผลผลิตตอไร 137 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และรอยละ 2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนมนีาคม 2562 มดีงัน้ี

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 24.30 บาท สงูข้ึนจากราคากโิลกรมัละ 22.93 บาท ของเดอืน
กุมภาพันธ 2562 รอยละ 5.97 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
21.37 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 13.71
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 27.00 บาท 
ทรงตวัเทากับเดอืนกุมภาพันธ 2562 แตสงูขึน้จากราคากโิลกรมั
ละ 26.00 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 3.85
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบี เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรัมละ 25.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 4.17 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 4.17
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
24.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2562 รอยละ 4.00 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
22.00 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 9.09
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรัมละ 14.00 บาท 
ทรงตวัเทากับเดอืนกุมภาพันธ 2562 แตลดลงจากราคากโิลกรมั
ละ 16.00 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 12.50
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 28.00 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 3.57 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 12.50
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีร้าคากิโลกรมัละ 27.98 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.96 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 0.07 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.93 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 3.90
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เดือน

21.34 22.95 24.30

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

 ในป 2561/62 มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.158 ลานไร 
ลดลงจาก 0.160 ลานไร ในป 2560/61 รอยละ 1.25 ผลผลิต 
45,413 ตนั ผลผลติตอไร 288 กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 45,201 ตนั 
และผลผลิตตอไร 283 กิโลกรัม ในป 2560/61 รอยละ 0.47 
และรอยละ 1.77 ตามลําดับ 

 ถ่ัวเขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.96 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.94 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 4.09 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.92 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 4.17
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
24.96 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.95 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2562 รอยละ 3.81 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
22.92 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 8.90

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
14.89 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 14.88 บาท ของเดือน
กุมภาพันธ 2562 รอยละ 0.07 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
16.88 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 11.79
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 28.78 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.76 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 
2562 รอยละ 3.41 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.72 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 12.38

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนมีนาคม 2562 มีประมาณ 360.08 
ลานตนั สงูขึ้นจาก 340.47 ลานตนั ของปทีผ่านมารอยละ 5.76

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.04 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.57 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
15.96 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.38
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
น้ํามนัเฉลีย่กิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตวัเทากับเดอืนทีผ่านมา 
และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62

สหรัฐอเมริกา 120.07 123.66

บราซิล 120.80 116.50

อารเจนตินา 37.80 55.00

จีน 15.20 15.90

อินเดีย 8.35 11.00

ปารากวัย 10.30 9.00

แคนาดา 7.72 7.30

อื่น ๆ 20.24 21.71

รวม 340.47 360.08

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, March 2019

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนมีนาคม 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

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนมีนาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.81 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 24.75 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2562 
รอยละ 0.24 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 25.91 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 4.25
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.16 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 52.40 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2562 
รอยละ 16.72 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.17 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 40.16

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 44.94 41.86 -6.85

นําเขา 3.16 3.31 4.75

สงออก 3.60 3.57 -0.83

สกัดนํ้ามัน 18.36 17.19 -6.37

สต็อกปลายป 3.90 2.72 -30.26

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 -0.53

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น ๆ 21.20 20.16 -4.91

รวม 44.94 41.86 -6.85

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

ตางประเทศ

 ราคาถ่ัวเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยบุชเชลละ 896.21 เซนต (10.50 บาท/กก.) ลดลงจาก
บุชเชลละ 911.62 เซนต (10.53 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.69 และลดลงจากบุชเชลละ 1,036.66 เซนต 
(11.97 บาท/กก.) ในเดอืนเดยีวกนัของปทีผ่านมารอยละ 13.54
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉล่ียตันละ 304.89 ดอลลารสหรัฐฯ (9.73 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 337.40 ดอลลารสหรัฐฯ (9.67 บาท/กก.) 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 9.64 และลดลงจากตันละ 375.50 
ดอลลารสหรัฐฯ (11.80 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 18.80

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 749 เมษายน 256228

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนมีนาคมจะมีประมาณ 1.682 ลานตัน คิดเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.303 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.572 ลานตนั คดิเปนนํา้มนัปาลมดบิ 0.283 ลานตนั ของเดอืน
กุมภาพันธ คิดเปนรอยละ 7.00 และรอยละ 7.07 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
 ราคาซื้อขายลวงหนานํ้ามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนมิถุนายน 2562 ปรับตัวลดลงอยูที่ระดับ 2,140 
ริงกิตตอตัน (526.19 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 1.3 
ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงมากที่สุดต้ังแต 

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกุมภาพันธ 2562 และ
เดือนมีนาคม 2561
  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนกุมภาพันธ 2562 และ
เดือนมีนาคม 2561

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถ่ัวลสิงโลก ป 2562/63 ณ เดอืนมนีาคม 2562 มผีลผลติ 41.86 
ลานตนั ลดลงจาก 44.94 ลานตนั ของป 2561/62 รอยละ 6.85 

14 มีนาคม 2562 ที่ผานมา สําหรับภาพรวมผลผลิตนํ้ามัน
ปาลมดบิของมาเลเซยีในเดอืนมนีาคมเพิม่ขึน้เลก็นอย ขณะเดยีวกนั
สัญญาซื้อขายลวงหนาสงมอบในเดือนพฤษภาคม 2562 ของ
น้ํามันพืชถั่วเหลืองปรับตัวลดลงรอยละ 1.2 และราคานํ้ามัน
ปาลมดิบปรับตัวลดลงรอยละ 1.1 อยางไรก็ตาม คาดวาราคา
นํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.58 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 16.67 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.92 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 26.37 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.70 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.56 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 11.23 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
20.37 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 27.84 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 532.88 ดอลลารสหรัฐฯ (17.00 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 557.50 ดอลลารสหรัฐฯ (17.53 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.42 และลดลงจากตันละ 677.58 
ดอลลารสหรัฐฯ (21.29 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 21.36 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,012.53 ริงกิต (15.87 บาท/กก.) ลดลงจากตัน
ละ 2,202.50 ริงกิต (17.13 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
8.63 และลดลงจากตันละ 2,437.47 ริงกิต (19.87 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.43

หรือคิดเปนรอยละ 7.98 ของผลผลิตพืชน้ํามันของโลก โดย
ถัว่เหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2562/63 มปีรมิาณ 
360.08 ลานตัน 70.91 ลานตัน และ 51.46 ลานตัน ตามลําดับ 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลก
ป 2562/63 ณ เดือนมีนาคม 2562 มีปริมาณ 25.89 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.95 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 3.93

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการใช
ฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 26.91 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
  ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย ไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิต 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกุมภาพันธ 2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.51 17.67 0.91

ผลผลิต 26.95 25.89 -3.93

นําเขา 8.91 9.18 3.03

ใชในประเทศ 26.69 26.91 0.82

สงออก 8.91 9.18 3.03

สต็อกปลายป 17.67 16.57 -6.23

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนมีนาคม 2562

26.69 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 0.82 ดานการนําเขา 
มีปริมาณ 9.18 ล านตัน เ พ่ิมขึ้นจาก 8.91 ล านตัน 
ของป 2561/62 รอยละ 3.03 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.18 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.91 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 3.03

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนมีนาคม สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนพฤษภาคม 
2562 ทําสัญญาเดือนมีนาคม เฉลี่ยปอนดละ 74.64 เซนต 
(กิโลกรัมละ 52.48 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 71.98 เซนต 
(กิโลกรัมละ 49.93 บาท) ของเดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 
3.70 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.55 บาท แตลดลง
จากปอนดละ 82.72 เซนต (กิโลกรัมละ 57.33 บาท) ของเดือน
มนีาคม 2561 รอยละ 9.77 และลดลงในรูปเงนิบาทกโิลกรมัละ 
4.85 บาท

นํ้าตาลทรายตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 
15 มีนาคม 2562 วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลว
จํานวน 112,570,547 ตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 12,252,487 ตัน 
แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 9,722,334 ตัน และนํ้าตาลทรายขาว 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 มี.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ก.พ. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 62 12.87 12.43 12.57 13.30 -0.73

ก.ค. 62 13.03 12.65 12.74 13.51 -0.77

ต.ค. 62 13.35 13.00 13.07 13.89 -0.82

มี.ค. 63 14.22 13.91 13.94 14.57 -0.63

พ.ค. 63 14.30 14.02 14.04 14.56 -0.52

ก.ค. 63 14.37 14.09 14.11 14.52 -0.41

ต.ค. 63 14.51 14.23 14.25 14.59 -0.34

มี.ค. 64 15.03 14.73 14.74 15.05 -0.31

พ.ค. 64 15.04 14.76 14.72 14.98 -0.26

ก.ค. 64 15.01 14.69 14.71 14.96 -0.25

ต.ค. 64 14.13 14.91 14.84 15.06 -0.22

2,530,153 ตัน คาความหวานของออยเฉลี่ย 12.47 ซี.ซี.เอส. 
ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตันออย 108.84 กก.ตอตันออย 

ตางประเทศ 

  รายงานการสงออกนํ้าตาลของบราซิล
  กระทรวงการคาของบราซิล รายงานวาบราซิลสงออก
นํ้าตาลในเดือนกุมภาพันธ 2562 จํานวน 1.21 ลานตัน (มูลคา
นํ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้นจาก 1.10 ลานตัน ในเดือนมกราคม 
2562 รอยละ 10.00 แตลดลงจาก 1.47 ลานตัน ในชวงเวลา
เดียวกันของปกอน รอยละ 17.69 

  รายงานการสงออกนํ้าตาลของอินเดีย
  ประธานสมาคมการคานํ้าตาลแหงอินเดีย (All India 
Sugar Association) รายงานวา ในฤดูการผลิต ป 2561/2562 
โรงงานนํ้าตาลไดทําสัญญาสงออกนํ้าตาล 2.20 ลานตัน 
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงงานผลิตนํ้าตาลสงมอบไป
แลวกวา 1 ลานตนั เปนน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลดบิ จาํนวน
เกือบเทากัน โดยสงออกไปยังประเทศบังกลาเทศ ศรลัีงกา และ
โซมาเลีย
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซือ้ขายลวงหนาสงมอบเดอืนเมษายน

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 56.95 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 51.89 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
5.06 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  9.74
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 55.80 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 50.74 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
5.06 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  9.96
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.90 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 44.93 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
3.97 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.85
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.80 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 34.35 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 5.45 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.86

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
56.70 บาท เพิ่มขึ้นจาก 51.64 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.06 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.79
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
55.55 บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.49 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.06 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.01
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.65 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 44.68 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
3.97 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.90
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.55 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 34.10 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
5.45 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.98

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวง

หนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
171.42 เซนตสหรัฐฯ (53.94 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 162.04 เซนต
สหรัฐฯ (50.29 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  9.38 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  5.79
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
185.27 เยน (51.98 บาท) ลดลงจาก 185.96 เยน 
(51.85 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ  0.69 เยน 
หรือลดลงรอยละ  0.37

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลติยางพาราของไทยในชวงเดอืนมกราคม - กุมภาพันธ 
ป 2562 มีปริมาณ 0.90 ลานตัน (0.92 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.65 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 
ทีม่ผีลผลติ 0.86 ลานตนั (0.87 ลานตนัยางดบิ) โดยชวงทีผ่ลผลติ
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 42.96 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก
ในป 2561 มีปริมาณ 13.80 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 
รอยละ 3.45 ที่มีปริมาณ 13.34 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในเดือนมกราคมป 2562 
มีปริมาณ 0.384 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 1.59 จากชวงเวลา
เดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 0.378 ลานตัน ทางดานความ
ตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2561 มีปริมาณ 
13.98 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 5.19 ที่มีปริมาณ 
13.29 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
44.71 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.47 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.28 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
44.21 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.97 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.34
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
43.71 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.47 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.24 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.41
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.30 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 20.25 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.05 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.16
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.97 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 17.19 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.78 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.54
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.75 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 36.80 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
6.95 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.86
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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  ส วนผลผลิตตอไร คาดวาลดลง เน่ืองจาก

จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 

ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ

ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมาก

ชวงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย มีปรมิาณนํา้ฝนเพยีงพอ 

ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยู ในชวงอายุที่ให

ผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

กุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนือ่ง เนือ่งจากตนยางพารา ปาลมนํา้มนั และไมผล 

เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึงโคน

ตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก สําหรับผลผลิตตอไร

คาดวาลดลง เน่ืองจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 ถงึตนป

เดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน ทําให

ดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอยกวาปที่

ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 

กุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ

ใชเมลด็กาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปทีผ่านมา 

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

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 2 เดอืนแรก 

(ม.ค. – ก.พ.) ของป 2562 มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 

14.64 ตัน มูลคา 4.64 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.17 และ

รอยละ 17.36 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว 

มีปริมาณ 23.91 ตัน มูลคา 5.60 ลานบาท ลดลงจากปที่ผาน
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มารอยละ 11.34 และ 86.44 ตามลาํดบั สาํหรบักาแฟสาํเร็จรูป

มีปริมาณการสงออก 501.91 ตัน มูลคา 103.54 ลานบาท หรือ

ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 17.61 และรอยละ 14.83 

ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก

ทั้งสิ้น 3,240.90 ตัน มูลคา 353.09 ลานบาท หรือลดลงจาก

ปที่ผานมารอยละ 19.77 และรอยละ 20.73 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 2 เดือนแรก 

(ม.ค. – ก.พ.) ของป 2562 มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 

468.00 ตัน มูลคา 30.48 ลานบาท ลดลงรอยละ 20.53 และ

รอยละ 35.41 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว 

มปีรมิาณ 252.51 ตนั มลูคา 64.49 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 

51.04 และรอยละ 8.94 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมี

ปริมาณนําเขา 940.52 ตัน มูลคา 244.47 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 13.39 และรอยละ 26.36 ตามลาํดับ และกาแฟสาํเร็จรูป

ผสม มีปริมาณการนําเขา 787.11 ตัน มูลคา 124.31 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 34.07 และรอยละ 10.733 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 ม ี8.20 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 7.87 ลานตนั 

ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออกมากที่สุดไดแก 

บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 15.85 

เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น รองลงมาไดแก ประเทศ

เวยีดนาม มกีารสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1.67 

ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช

กาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.738 

ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85  

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดเดือนกุมภาพันธ 2562 เฉล่ีย

กิโลกรัมละ 70.00 บาท สูงขึ้นจาก กิโลกรัมละ 66.54 บาท 

ของเดือนกอนรอยละ 5.20

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

มีนาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 123.89 เซนต/ปอนด (87.10 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 128.45 เซนต/ปอนด (89.11 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 3.55

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 76.96 เซนต/ปอนด (54.11 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 78.65 เซนต/ปอนด (54.56 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน

รอยละ 2.15 

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 เก็บเกี่ยวไปแลวประมาณ
รอยละ 90 และจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย คาดวา ผลผลิต
โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูก
ยังคงอยูในระดับเดิมถึงลดลงและบางพื้นที่เริ่มปลูกทุเรียนแซม
ตนพริกไทย เนื่องจากราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกร
ปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนาม เพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บาท 
พรกิไทยขาว-ด ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 180-220 บาท สวนพรกิไทยออน
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 บาท 
 ในป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
546 ตัน มูลคา 128.98 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 74 ตนั มลูคา 32.10 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
425 ตัน มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป 2562 (ม.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 45 ตัน 
มลูคา 13.04 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ ปริมาณ 26 ตนั 
มูลคา 9.58 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 17 ตัน 
มูลคา 3.46 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพรกิไทย ประจําเดอืน

มีนาคม 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายได พริกไทยขาว-ดี ป  2561 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 
31.00 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
144.68 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สําหรับเดือนมีนาคม ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 10 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
179 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 8.051 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา
ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรับเดอืนมนีาคม 2562 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มรีาคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 345 บาท ราคาลดลงจากเดอืนทีผ่านมา 
ลดลงรอยละ 6.38 พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
240 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 8.93 
และพริกไทยดํา-อยางรอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดอืนนีผ้ลผลติสบัปะรดโรงงานทัง้ประเทศออกสู
ตลาดเพิม่ข้ึนจากเดอืนทีผ่านมา โดยมผีลผลติสบัปะรดประมาณ
วันละ 6,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปปรับกําลังการผลิต
ใหสอดคลองกบัภาวะตลาดสงออก ทาํใหราคาสบัปะรดโรงงาน
ที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนมกราคม 2562 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ
สับปะรด ปริมาณ 51,786 ตัน มูลคา 1,442.96 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 50,032 ตัน มูลคา 1,442.50 ลานบาท 
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เพิ่มขึ้นจาก 13 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
206.60 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 2.14 ลานบาท ในเดอืนมกราคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 27.69

สับปะรดแหง 

 ส งออกปริมาณ 20 ตัน มูลคา 4.80 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 17 ตัน มูลคา 4.01 ลานบาท ในเดือน
ธันวาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.73 และรอยละ 19.44 
และลดลงจากปริมาณ 69 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 หรือ
ลดลงรอยละ 70.84 ขณะที่มูลคาเพ่ิมขึ้นจาก 4.46 ลานบาท 
ในเดือนมกราคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.57

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,853 ตัน มูลคา 33.11 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1,741 ตัน มูลคา 28.83 ลานบาท ในเดือน
ธนัวาคม 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 6.43 และรอยละ 14.83 และ
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 979 ตัน มูลคา 20.12 ลานบาท ในเดือน
มกราคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 89.16 และรอยละ 64.54

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนมีนาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กิโลกรมัละ 
4.30 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.69 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 16.46 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.76 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.30
 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
6.15 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.59 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 9.93 และลดลงจากกิโลกรัมละ 8.87 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 30.72

ในเดือนธันวาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.51 และรอยละ 
0.03 และลดลงจากปรมิาณ 56,571 ตนั มลูคา 1,747.68 ลานบาท 
ในเดอืนมกราคม 2561 หรอืลดลงรอยละ 8.46 และรอยละ 17.44

สับปะรดกระปอง (ป 2561 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 36,752 ตัน มูลคา 892.26 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 37,085 ตนั มลูคา 965.80 ลานบาท ในเดอืน
ธันวาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 0.90 และรอยละ 7.61 
และลดลงจากปริมาณ 42,280 ตัน มูลคา 1,227.21 ลานบาท 
ในเดอืนมกราคม 2561 หรอืลดลงรอยละ 14.17 และรอยละ 27.29

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 10,654 ตัน มูลคา 346.72 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 8,544 ตนั มลูคา 265.79 ลานบาท ในเดอืน
ธันวาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.70 และรอยละ 30.45 
และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 10,267 ตัน มูลคา 321.33 ลานบาท 
ในเดอืนมกราคม 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.77 และรอยละ 7.90

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,465 ตัน มูลคา 164.51 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,585 ตัน มูลคา 170.93 ลานบาท ในเดือน
ธันวาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 4.65 และรอยละ 3.75 และ
ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,421 ตัน ในเดือนมกราคม 2561 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.84 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 172.40 ลานบาท 
ในเดือนมกราคม 2561 หรือลดลงรอยละ 4.58

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 41 ตัน มูลคา 1.55 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 58 ตัน มูลคา 7.13 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 29.29 และรอยละ 78.21 และปริมาณ
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณตลาดสุกรในเดือนนี้ เดือนน้ีราคาสุกรที่
เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจาก
ในเดือนนึ้ความตองการบริโภคเนื้อสุกรออนตัวลง จากสถาน
ศึกษาปดภาคเรียน แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัวหรือ
ลดลงเล็กนอย
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ค. 2562 
มีปริมาณ 203 ตัน มูลคา 18.36 ลานบาท ลดลงจากเดือน ธ.ค. 
2561 มีปริมาณ 294 ตัน มูลคา 21.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
30.95 และรอยละ 13.96 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ม.ค. 2562 
มีปริมาณ 468 ตัน มูลคา 133.40 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ธ.ค. 2561 มีปริมาณ 533 ตัน มูลคา 141.13 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 12.20 และรอยละ 5.48 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 66.43 บาท 
ลดลงจากกโิลกรมัละ 67.04 บาท ของเดือนทีผ่านมารอยละ 0.10 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.10 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 61.84 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 67.54 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 69.13 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
2,100 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.50 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเน้ือที่
เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจาก
เดือนนี้สถานศึกษาทยอยปดภาคเรียน ทําใหความตองการ
บริโภคลดลงเล็กนอย แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัว
หรือลดลงเล็กนอย

 ดานการสงออกเน้ือไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน ม.ค. 
2562 ปริมาณ 24,705 ตัน มูลคา 1,820.03 ลานบาท สูงขึ้น
จากเดือน ธ.ค. 2561 ปริมาณ 20,858 ตัน มูลคา 1,585.04 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.44 และรอยละ 14.83 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ม.ค. 2562 ปริมาณ 
47,496 ตัน มูลคา 6,682.51 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ธ.ค. 
2561 ปริมาณ 46,409 ตัน มูลคา 6,588.38 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 2.34 และ รอยละ 1.43 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญั
คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่ เกษตรกรขายไดลดลงจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากตลาดหลักของไขไก คือ สถานศึกษา
ปดภาคเรียน สงผลใหภาวะตลาดไขไกคอนขางเงียบเหงา 
ทําใหความตองการบริโภคไขไก ลดลง แนวโนมคาดวา
เดือนหนาราคาจะลดลงเพราะยังอยูในชวงปดภาคเรียน 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดอืน ม.ค. 2562 มปีรมิาณ 38.81 ลานฟอง มลูคา 98.35 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน ธ.ค. 2561 มีปริมาณ 57.92 ลานฟอง 
มูลค า 156.73 ล านบาท คิดเป นร อยละ 32.99 และ
รอยละ 37.25 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 264 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 274 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.65 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 295 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 281 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 249 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศของ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กิโลกรมัละ 
36.68 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.91 บาท ของ
เดอืนท่ีผานมารอยละ 0.62 โดยแยกเปนรายภาคดงันี ้ภาคเหนอื 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.58 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.86 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.81 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.43 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

บริษัท ซี.พี. ตัวละ 10.00 บาท ลดลงจากตัวละ 15.00 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 33.33

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 261 บาท ลดลง
จากรอยฟองละ 278 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.12
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ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 327 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 328 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.30 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 346 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 332 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 307 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 370 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ย
ท้ังประเทศกิโลกรัมละ 88.57 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
88.46 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.09 โดยแยกเปน
รายภาคดั งนี้  ภาค เหนือ  กิ โลกรัมละ 89 .63  บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 85.00 บาท ภาคกลาง
กิโลกรัมละ 84.92 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.85 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.42 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.42 โดยแยกเปน
รายภาคดั งนี้  ภาค เหนือ  กิ โลกรัมละ 90 .72  บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.96 บาท สวน
ภาคกลางและภาคใต ไมมีรายงานราคา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

500

450

400

350

300

250

200

ราคา
(บาท/รอยฟอง)

เดือน

ไขเปด

(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 749 เมษายน 256240

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 46.55 54.40 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 67.04

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.68

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 35.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 257 265 278 278 279 281 282 254 262 264 272 274 264

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

258 285 311 311 311 311 309 269 276 286 291 278 261

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

348 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.57

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.13

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมีนาคม 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมีนาคม 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนมีนาคมพบวา ไมมี

รายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลากรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายได

ในเดือนมีนาคม ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ ปลาชอน สวนสัตวนํ้า

ชนิดอื่นๆ ไดแก กุ งขาวแวนนาไม หมึกกระดอง ปลาทูสด 

ปลาดุกบิ๊กอุย และปลาเปด ราคามีแนวโนมลดลง สําหรับ

สถานการณขาวที่สําคัญมีดังนี้

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

 ปลาทูนาครีบนํ้าเงินในประเทศออสเตรเลียฟนตัวจาก

ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ

 มี ร าย ง านจาก  Unde r cu r r en tnews  เมื่ อ

วนัที ่14 มนีาคม 2562 วารายงานจากรัฐบาลออสเตรเลยีเกีย่วกบั

ปลาทูนาครีบนํ้าเงินในธรรมชาติแจงวา ปริมาณปลาทูนา

ครีบน้ําเงินมีแนวโนมฟนตัวอีกคร้ังหน่ึง หลังจากมีความเสี่ยง

ในการใกลสูญพันธุ ปลาทูนาครีบน้ําเงินใต ซึ่งเปนสายพันธุที่

เคยถูกระบุใน International Union for the Conservation 

of Nature วาเปนสายพนัธุทีใ่กลสญูพนัธุ ทัง้นีป้ริมาณปลาทนูา

ครีบนํ้าเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากโครงการ “ทูนาแชมเปยน” ซึ่งเปน

โครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียผานทางศูนยวิจัย

และพัฒนาประมง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหชาวประมง

ของประเทศ บริหารจัดการ จับ เตรียมการ และปลอยปลาทูนา 

เพื่อใหปริมาณปลาเกิดความสูญเสียนอยที่สุด 
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2. สถานการณการตลาดเดือนกุมภาพันธ 2562

 ความกาวหนาในการขายกุงที่เพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน

 มรีายงานจาก the Fishsite เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2562 

วา กลุมพนัธมติรดานการเพาะเลีย้งกุงแบบยัง่ยนืของเอกวาดอร 

(Ecuador’s Sustainable Shrimp Partnership: SSP) 

ไดลงนามอนมุตักุิงชดุแรกเพือ่การสงออกภายใตขบวนการผลติที่

ไดการรบัรองมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) ทั้งนี้เปนการทํางานรวมกันระหวาง SSP และ ICONTEC 

(องคการที่เชี่ยวชาญมาตรฐานทางดานเทคนิค) ในขณะนี้กุงที่

เลี้ยงแบบยั่งยืนชุดแรกจํานวน 1,000 ตัน พรอมที่จะสงออกไป

ยังรานคา และรานอาหารทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและตาง

ประเทศในเดือนนี้ และเดือนตอๆ ไป โดยกุงจาก SSP จะเปน

กุงทีไ่ดรบัการรบัรองจาก ASC วาเปนกุงทีป่ราศจากยาปฏชิวีะนะ 

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสามารถตรวจสอบยอน

กลับได ทั้งนี้ประเทศเอกวาดอรมีฟารมที่ผลิตกุงแบบย่ังยืน

ทั้งหมด 11 ฟารม ในปจจุบันกุง SSP ไดทําการแปรรูปและ

จําหนายโดยหองเย็น Omarsa Santa Priscila และ Songa 

และ กุงSSP จะมีจําหนายในงาน Seafood Expo North 

America 2019.

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนมีนาคม 2562

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนมีนาคม 2562 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้ 

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตวั/กก. ราคาทีช่าวประมงขาย

ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 150.74 บาทราคาลดลงจาก 168.32 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.00  

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) จาก

ตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 140.00 บาท ราคาลดลงจาก 

153.33 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 000

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท ราคาลดลงจาก 139.25 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 14.00

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 200.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 30.00

 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 76.73 บาท ราคาลดลงจาก 79.07 บาท ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 3.00

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 87.46 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 87.34 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.13

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 39.38 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 

45.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.00

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลีย่ 72.50 บาท/กโิลกรมั ราคาลดลงจาก 80.00 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.00

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.33 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.40 บาท/กิโลกรมั ของเดอืน

ที่ผานมารอยละ 1.00

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 25.00 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 26.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.00
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4. แนวโนมของราคาเดือนมีนาคม 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม

ของราคาเดือนเมษายนดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 166.67 บาท/กิโลกรัม ราคา

เพิ่มขึ้นจาก 157.68 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 6.00

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตวั/กก.) จากตลาดทะเลไทย 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 157.75 บาท/กิโลกรัม 

ราคาเพิ่มขึ้นจาก 140.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอน

รอยละ 13.00

 4.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 126.35บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 120.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 5.00

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 238.23 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 260.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.00

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 79.60 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

76.73 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.00 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดบั 85.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากับเดอืน

ที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 87.48 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 87.46 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.02

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู

ในระดับ 48.92 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 39.38 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 24.00

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดบั 74.92 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิม่ขึน้จาก 72.50 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.00

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.39 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 8.33 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.00

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 23.09 บาท/กิโลกรัม 

ราคาลดลงจาก 25.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 8.00
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 39.39 75.00
ก.ย. 36.9 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 39.38 72.50

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 125.00
มิ.ย. 85.96 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.89 125.00
ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.46 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 183.01 174.81
เม.ย. 144.88 132.37
พ.ค. 125.38 118.27
มิ.ย. 140.44 139.04
ก.ค. 158.20 157.80
ส.ค. 153.7 152.20
ก.ย. 137.86 134.40
ต.ค. 130.73 130.60
พ.ย. 135.03 130.77
ธ.ค. 144.90 144.55

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.74 140.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ.มี.ค. 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. 2561 พ.ศ. 2562

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.43 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.33 25.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค. 156.50 240.00
มิ.ย. 171.80 240.00
ก.ค. 170.00 195.00
ส.ค. 155.80 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 120.00 260.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มี.ค. 79.86 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. 83.14 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 76.73 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อ เร็วๆ นี้มีรายงานจาก Undercurrentnews 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผานมา วาประเทศสหรัฐอเมริกา

นําเขากุง 697,239 ตัน ในป 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560 

เกือบรอยละ 5 แตมมีลูคาการขายเพยีง 6.2 พนัลานดอลลารสหรฐัฯ

ซึ่งลดลงจากปกอนหนาเกือบรอยละ 5 ขอมูลอางอิงจาก 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

จากการคํานวณของ NOAA อางวา ในเดือนธันวาคม 2561 

ราคากุงกิโลกรัมละ 9.23 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งราคาตํ่ากวาเดือน

เดยีวกนัของป 2560 รอยละ 8 (10.01 ดอลลารสหรฐัตอกโิลกรมั) 

อินเดียเปนผูผลิตกุงรายใหญของโลก โดยในป 2561 อินเดีย

สงออกกุงไปสหรัฐอเมริกาปริมาณ 248,127 ตัน เพิ่มขึ้นจาก

ป 2560 รอยละ 16 คิดเปนมูลคา 2.2 พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 

โดยประเทศอินเดียมีสวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 36 ของกุง

นําเขาทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ประเทศอินเดียกําลัง

ประสบปญหาที่ทาทาย เมื่อสหรัฐอเมริกาไดนําเอามาตรการ 

Seafood Import Monitoring Program (SIMP) มาบังคับใช 

โดย Food and Drug Administration (FDA) ไดระงบัการนาํเขา

กุงจํานวน 26 ราย โดยทั้ง26 รายเปนการนําเขาจากประเทศ

อนิเดยีทัง้หมด เน่ืองจากการตรวจพบยาปฏชิวีนะทีห่ามใชในกุง 

 สําหรับประเทศอินโดนีเซียมีสวนแบงการตลาดที่ใหญ

เปนอันดับสองรองจากอินเดีย โดยในป 2561 สงออกกุ ง

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาปริมาณ 132,344 ตัน เพิ่มขึ้นจาก

ป 2560 รอยละ 12 โดยผลผลิตกุงของอินโดนีเซียในป 2562 

คาดวาจะสงูถงึ 425,000 - 450,000 ตนั ทัง้น้ีเปนการคาดการณ

ของบริษัท global seafood sourcing and exporting ที่ตั้ง

ในประเทศไทย และมีสาขาในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย 

เวยีดนาม และพมา สวนประเทศไทยสงออกกุงไปสหรัฐอเมริกา

ในป 2561 เพียง 49,703 ตัน ลดลงจากป 2560 รอยละ 33 

 การสงออกกุงของประเทศจีนไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา

ในป 2561 ปริมาณ 50,824 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 11 

ทั้งน้ีการสงออกกุงของจีนไปยังสหรัฐอเมริกามีแนวโนมเพิ่มขึ้น

ตั้งแตเดือนธันวาคมปที่แลว เนื่องจากความไมมั่นใจในนโยบาย

ของประธานาธบิดโีดนลัด ทรมัปทีจ่ะขึน้ภาษจีากผลติภณัฑทีม่า

จากประเทศจีนจากรอยละ 10 เปนรอยละ 25 แมวาในขณะนี้

ยังไมบรรลุความตกลง ผูนําเขาไดเรงนําเขากุงกอนที่จะมีการ

ขึ้นภาษี ทําใหในเดือนธันวาคม ป 2561 ปริมาณนําเขากุงจาก

จีนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 49 

แมผลผลติกุงจากจนียงัคงไดรบัความนยิมจากตลาดสหรฐัอเมรกิา 

แตผูผลติจากจนีกลบัประสบกบัปญหามากมาย เชน การจัดการ

ฟารม และมลพิษจากอุตสาหกรรมอันนํามาซึ่งการแพร

กระจายของโรคระบาด ที่ทําใหอัตราการตายของกุงสูง เปนตน 

การสงออกกุงจากประเทศเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาในป 

2561 ปริมาณ 58,383 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 5

การนําเขากุงของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2561
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42

ลูกเปดไขซีพี 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 22.00 22.00 22.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

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

46 - 0 - 0 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600 11,350

16 - 20 - 0 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,300 12,533 12,633 12,400 12,300

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,850 13,000 13,100 13,000 13,200

15 - 15 - 15 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550

13 - 13 - 21 17,350 16,867 16,867 16,833 16,833 16,833 16,833 16,800 16,833 16,833 16,833 15,850 15,800

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

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.4 รวมงาน “วันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูการผลิตใหม” (Field Day) ประจําป 2562

 วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน 
(สศท.4) และเจาหนาที่รวมพิธีเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมตนฤดูการผลิตใหม (Field day) ประจําป พ.ศ.2562 
ซึ่งหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความสําคัญกับเกษตรกรในการเริ่มตนฤดูการผลิตใหม ปการผลิต 2562/63 
จงึไดจดังานข้ึนเพือ่เตรยีมความพรอมใหเกษตรกรมอีงคความรูทัง้ทางดานเทคโนโลยแีละภมูปิญญาทองถิน่อยางเหมาะสมกบัพืน้ที่
สาํหรบัการประกอบอาชพีของเกษตรกรใหมปีระสทิธภิาพ โดยมหีวัหนาสวนราชการและผูแทนระดบัจงัหวดั สวนราชการระดับอาํเภอ
กลุมเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป เขารวมงาน จํานวน 350 คน กิจกรรมภายในงานมีการจัดแขงขันการซอมเครื่องจักรกลเกษตร
และจัดแบงกลุมเกษตรกรเขาเรียนรูในสถานีเรียนรู จํานวน 4 สถานี พรอมจัดเจาหนาที่ประจํากลุมจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
ภูผามาน สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ และสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกนใหความรูกับเกษตรกรที่มารวมงาน ณ ศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
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สศท.5 รวมงาน “One Transport for all : ระบบคมนาคมหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนทุกคน”

 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนายสมมาตร ยิ่งยวด 
ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่5 จงัหวดันครราชสมีา (สศท.5) รวมลงพ้ืนทีพ่รอมคณะนายกรัฐมนตร ีพล.อ.ประยทุธ 
จันทรโอชา ในการตรวจราชการเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และรวมงาน “One Transport for all : ระบบคมนาคมหนึ่งเดียว
เพื่อประชาชนทุกคน” พรอมทั้งเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามนโยบายของรัฐบาลในสวนของ
จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

✤

สศท.6 รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณของจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562

 วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) 
มอบหมายใหนางสาวนํ้าทิพย เมืองอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562 ณ หองประชุมขุนดาน 
ช้ัน 5 ศาลากลางจงัหวดันครนายก โดยสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร นาํเสนอขอมลูดานสถานการณแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร
ทีส่ําคญัของจังหวดั ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ยางพารา ปาลมนํา้มนั และทเุรยีน ของจังหวัดนครนายก และภาพรวมพชืเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ

✤
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แวะเยี่ยม สศท.



รองเลขาธิการ สศก. ตรวจเยี่ยม สศท.9 พรอมเยี่ยมชม Rubber City จ.สงขลา

 วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เพื่อรับฟงการบรรยายภารกิจหนาที่ ความกาวหนาของการดําเนินงาน 
ปญหา อปุสรรค พรอมมอบนโยบายในการปฏิบติังาน ณ สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่9 และเยีย่มชมการดาํเนนิงาน Rubber City 
ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีนายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 
พรอมเจาหนาที่รวมใหการตอนรับ

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 749 เมษายน 256250

แวะเยี่ยม สศท.



สศท.10 ประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางจินตนา ปญจะ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 
จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เปนประธานการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) 
ของจังหวัดนครปฐม พรอมดวยนางสาวรัชนี นาคบุตร ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเจาหนาที่ 
ซึ่งมีผู เขารวมประชุมประกอบดวยหนวยงานราชการที่เก่ียวของทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการ สภาเกษตรกร และเกษตรกร จํานวน 50 คน
 ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม มีสินคา Top 4 ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง กลวยไม 
และออยโรงงาน โดยมีสินคาเกษตรทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
ประกอบดวย เกษตรผสมผสาน ขาวไวบริโภค ไมผล (มะมวง สมโอ กลวยหอม) 
พืชหมุนเวียน (คะนา กวางตุง) ปศุสัตว (ไกไข ไกพ้ืนเมือง) ประมง (ปลานิล) 
การปลูกพืชสมุนไพร (ใบบัวบก ไพล ขมิ้นชัน ดีปลี) ไมดอก/ไมประดับ (ดอกรัก 
ดอกมะลิ) และพืชอาหารสัตว ซึ่งเปนสินคาที่มีทั้งตลาดเดิม และตลาดในอนาคต 
จากการนําเสนอและระดมความคิดเห็นตอสินคาทางเลือกดังกลาวไดสร าง
ความสนใจใหกับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง
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แวะเยี่ยม สศท.



รองปลัด กษ. นําทีมลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตองเนื้อที่ยางพารา ณ จังหวัดเชียงราย 

 วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสุรจิตต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะหัวหนาคณะทํางานจัดทํา
เนือ้ทีย่างพาราใหตรงกนัตามขอสัง่การของรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยนายเปรมชัย เกตุสาํเภา ผูอาํนวยการ
ศูนยสารสนเทศการเกษตร และนายธวัชชัย เดชาเชษฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (จ.เชียงใหม) ไดประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับยางพาราในจังหวัดเชียงรายและรวมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการอานแปลผลภาพถาย
ดาวเทยีมเนือ้ทีย่นืตนยางพาราทีม่คีวามแตกตางกันของ 3 หนวยงาน (กรมพัฒนาทีด่นิ สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ GISTDA)
 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู บริหารและเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลเนื้อที่ยางพารารวม 9 
หนวยงาน ประกอบดวย กรมพฒันาทีด่นิ สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมสงเสรมิการเกษตร สาํนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
กรมปาไม กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื การยางแหงประเทศไทย สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องคการมหาชน) และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย ซึ่งในระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2562 
มีการแบงสายตรวจสอบครอบคลุมทั้งประเทศรวม 7 สาย โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน 
เปนหนวยงานหลกัในการออกตรวจสอบภาคสนามครัง้นี ้และมหีนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของและมคีวามพรอมในการเขารวมตรวจสอบ 
โดยสายที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือสายที่ 1 ซึ่งไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงราย 
นาน เชียงใหม และพิษณุโลก โดยภายหลังจากนี้จะดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบและรายงานขอมูลใหผูบริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณทราบและพิจารณาไดในชวงปลายเดือนมีนาคม 2562 ตอไป
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ขาวประชาสัมพันธ



การประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ปาลมนํ้ามันแหงชาติ คร้ังที่ 1/2562

สศก. รวมแสดงความยินดี

เนื่องในวันคลายวันสถาปนา สวก. ครบรอบ 16 ป

 วันท่ี 13 มนีาคม 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ 
พรอมดวยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี 
พลเอก ประวติร วงษสวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเปนประธานการประชมุ โดยทีป่ระชมุ
ไดพจิารณาถงึแนวทางการดาํเนนิโครงการสรางความเขมแขง็ใหแกเกษตรกรชาวสวน
ปาลมนํ้ามัน และมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ ณ หองประชุม 301 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

✤

 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมดวย นางศศญิา ปานตัน้ เลขานุการกรม เปนผูแทนสาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
รวมแสดงความยินดีสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. เนื่องใน
โอกาสวนัคลายวนัสถาปนา ครบรอบ 16 ป พรอมทัง้รวมบรจิาคเงนิเพือ่มอบใหแกมลูนธิสิงเคราะห
เด็กของสภากาชาดไทย
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ขาวประชาสัมพันธ



การอบรมการใชแอพพลิเคชั่น ฟารมดี

 วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการอบรม
การใชแอพพลิเคชั่น “ฟารมดี” โดยมี นายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร เปนผูกลาวรายงาน 

ณ หองประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน โดยไดมีการ
บรรยายถงึแนวคดิและทฤษฎทีีน่าํมาประยกุตใชวางแผนฟารม
ใหแกเกษตรกร รวมถึงขั้นตอนและวิธีการใชแอพพลิเคชั่น
ฟารมดี ใหแกขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรทั้งสวนกลางและภูมิภาค
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ขาวประชาสัมพันธ
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ขาวประชาสัมพันธ
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