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“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



 ในชวงที่ผานมา หลายทานท่ีติดตามขาวสารคงไดทราบขาวกันบางแลววากระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยกรมการขาว ไดนําเสนอพันธุขาวใหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งไดรับรองพันธุขาวใหม จํานวน 5 พันธุ ประกอบดวย ขาวเจาพันธุ กข79 
(ชัยนาท 62)  ขาวเจาพันธุ กข83 (มะลิดําหนองคาย 62) ขาวเจาพันธุขะสอ 62 ขาวเจาพันธุเม็ดฝาย 62 
และขาวเจาพันธุหอมใบเตย 62 ซึ่งมีความโดดเดนที่แตกตางกันไป บางพันธุเปนขาวนุม เหมาะสําหรับ
การสงออกไปยังตางประเทศ บางพันธุเปนขาวเจาสีเพื่อสุขภาพ มีสารตานอนุมูลอิสระ เปนท่ีตองการ
ของตลาดคนรักสุขภาพ บางพันธุเปนพันธุพ้ืนเมืองที่มีความโดดเดนในเร่ืองของคุณคาทางอาหาร 
สามารถพฒันาตอยอดใหเปนขาว GI ไดในอนาคต ซึง่จะสามารถสรางรายไดใหครอบครัว และสรางมลูคา
ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

  สาํหรบัการปลกูขาวใหไดคณุภาพและคุมคา นอกจากการคดัสรรเมลด็พนัธุทีด่แีลว  กระบวนการ
ผลิตยังเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งรัฐบาลไดเนนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด 4.0 เพื่อปรับเปล่ียน
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอากาศยานไรคนขับ หรือ 
โดรน ที่นับเปนอีกนวัตกรรมที่ไดรับความนิยมและหลายประเทศมีการนํามาปรับใชกับภาคเกษตร 
สามารถชวยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการใชแรงงานคน แถมประหยัดเวลาในการ
พนสารกําจัดศัตรูพืชและสามารถลดปริมาณการใชสารเคมีไดอีกดวย

  ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการใชและ
ไมใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ในการชวยทํานาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง พบวา เกษตรกร
ที่มีการจางบริการโดรนในการพนสารกําจัดวัชพืช/แมลงศัตรูพืช และการพนฮอรโมนบํารุงขาว 
สามารถลดระยะเวลาเมื่อเทียบกับการใชแรงงานคน 3-5 เทา สามารถลดปริมาณการใชสารเคมีลง 
รอยละ 15-20 และไมมีสารตกคางในตัวผูปฏิบัติงาน สงผลใหเห็นวาการใชโดรนชวยลดระยะเวลา
ในการพนสาร ลดการใชสารเคมี โดยขาวไมเกิดความเสียหาย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการหรือ
กลุมเกษตรกร ที่ตองการซื้อโดรนมาใชงาน จําเปนตองมีเงินทุนและผูควบคุมโดรนที่มีความชํานาญ 
จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใชโดรนทางการเกษตร ทั้งน้ี สศก. จะมีการลงพื้นที่
สํารวจเพิ่มเติมและจะสรุปผลการศึกษาใหทุกทานทราบในโอกาสตอไป

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 “ผัก” เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึงที่ผูบริโภค
นิยมบริโภคและมีแนวโนมตองการเพิ่มขึ้น แตปจจุบันขั้นตอน
การผลิตยังมีการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยูมาก 
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการตรวจสารพิษตกคางในผัก 
พบวา มีสารตกคางในผักมากเกินกวามาตรฐาน ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญของการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากรในปจจุบัน 
จึงทําใหผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจึงหันมา
บริโภคผักอินทรีย และผักปลอดสารพิษเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
เห็นวาผักอินทรียมีความปลอดภัยตอสุขภาพทั้งของผูบริโภค
และผู ผลิต แตทั้งนี้ ผักเปนสินคาที่เนาเสียงาย อายุการ
เก็บรักษาไมนาน และเกิดการสูญเสียในข้ันตอนตางๆ ซึ่งผู
ผลิตตองใหความสําคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแตการปลูก การดูแล 
การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การเก็บรักษา การบรรจุ และ

การขนสง เน่ืองจากจะสงผลตอราคาสินคาและผลตอบแทน
ที่ผูผลิตหรือเกษตรกรจะไดรับ 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยสํานัก
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดสํารวจขอมูลผักสลัดอินทรีย 
ภายใตโครงการศึกษาโซอุปทานผักสลัดอินทรีย ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตผักสลัด
อินทรีย ศึกษาระบบ โครงสราง สวนเหลื่อม และวิถีการตลาด
ผักสลัดอินทรีย ตลอดจนศึกษาโซอุปทานผักสลัดอินทรีย 
โดยการสัมภาษณเกษตรกรผู ผลิตผักสลัดอินทรียท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตร 
จํานวน 120 ราย เบื้องตน พบวา ในระดับการผลิต เกษตรกร
ที่ผลิตผักสลัดอินทรีย จะเปนเกษตรกรสมาชิกศูนยพัฒนา
โครงการหลวง/สถานวีจิยัโครงการหลวง ของมลูนธิโิครงการหลวง 

โดย สวนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและปจจัยทางการเกษตร
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

“

”

ผักอินทรียมีความปลอดภัยตอสุขภาพ

ทั้งของผูบริโภคและผูผลิต แตทั้งนี้ ผัก

เปนสินคาที่เนาเสียงาย อายุการเก็บ

รักษาไมนาน และเกิดการสูญเสียใน

ขั้นตอนตางๆ ซึ่งผูผลิตตองใหความ

สําคัญในทุกขั้นตอน

ผักสลัดอินทรียเพื่อชีวีที่ยืนยาว
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✤

เปนสวนใหญ การผลิตผักสลัดอินทรียจากสมาชิกศูนยฯ/สถานีฯ จะมีการวางแผนการผลิต
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด การผลิต โดยศูนยฯ/สถานีฯ จะรับแผนการผลิต
ตามศักยภาพของสมาชิกศูนยฯ/สถานีฯ จากฝายการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง และ
นํามาจัดสรรตามความสามารถในการผลิตใหแกสมาชิกศูนยฯ/สถานีฯ สําหรับปจจัยการผลิต 
เกษตรกรจะซือ้จากศนูยฯ/สถานีฯ หรือรานคาทีศ่นูยฯ/สถานีฯ รับรอง เมือ่ไดผลผลิตแลวสมาชกิ
จะคัดคุณภาพ และคัดเกรดจากในแปลงของตนเอง บรรจุตะกราแยกตามเกรดเพื่อขนสงโดยใช
รถบรรทุก 4 ลอ รถจักรยานยนต หรือเดิน มายังจุดรวบรวม ซึ่งมีรถศูนยฯ/สถานีฯ มารับผลผลิต
จากสมาชิก เพื่อจัดสงตอมายังโรงคัดบรรจุของศูนยฯ/สถานีฯ เพื่อทําการคัดคุณภาพ คัดเกรด 
และตรวจสอบ การตลาด ศูนย/สถานีฯ จะนําผลผลิตบรรจุในตะกราสีเหลืองซึ่งเปนสัญลักษณ
ของผักอินทรียสงตอมายังมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อคัดคุณภาพ คัดเกรด และตรวจสอบอีกคร้ัง 
ผลผลิตถูกบรรจุลงตะกราสีเหลืองภายใตเคร่ืองหมายรับรอง Organic Thailand พรอมจัดสง
ไปบริษัทที่ทําสัญญารับซื้อไว จุดกระจายสินคา สนามบิน หางคาปลีก สําหรับกรุงเทพฯ 
จะจัดสงไปยังศูนยกระจายสินคาดวยรถหองเย็นของมูลนิธิโครงการหลวง หรือรถหองเย็นรับจาง 
ที่สามารถรักษาผลผลิตใหมีความสดใหมอยู เสมอ การขนสงสวนใหญขนสงในเวลากลาง
คืนเนื่องจากเพื่อรักษาคุณภาพผักและเพื่อใหผักถึงมือผูบริโภคใหเร็วที่สุด โรงคัดบรรจุของ
ศูนยกระจายสินคากรุงเทพฯ จะคัดแยกและกระจายผลผลิตไปยังลูกคาขายสงและขายปลีก 
และจากการขนสงจะมีอัตราการสูญเสียไมเกินรอยละ 10 ราคา ผักสลัดอินทรียที่มูลนิธิโครงการ
หลวงขายอยูระหวางกิโลกรัมละ 50-60 บาท การตั้งราคาขายจะกําหนดจากราคาที่ศูนยฯ/
สถานีฯ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรบวกคาใชจายในการคัดแยก การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ 
และการขนสง ซึ่งราคาของผักสลัดอินทรียจะมีราคาสูงกวาผักสลัด GAP และผักทั่วไป ประมาณ
รอยละ 10 และ 20 ตามลําดับ 
 ทั้งนี้ การผลิตผักสลัดอินทรีย จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน พบวา ผักสลัดอินทรีย 
กับผักสลัด GAP จะมีลักษณะใกลเคียงกันแตราคาผัก GAP จะมีราคาถูกกวา เม่ือผลผลิตออก
มาพรอมๆ กันทําใหผูบริโภคหันไปซื้อผัก GAP มากกวา ดังนั้น การผลิตผักอินทรียผูผลิตควรมี
การจัดการผลผลิตใหแตกตางจากผักทั่วไปและผัก GAP อยางชัดเจน และเกษตรกรผูผลิต
ตองปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติผกัอนิทรยี ซึง่จะทาํใหเกษตรกรไดผลผลติผกัอนิทรยีทีมี่คณุภาพ
และเปนที่ยอมรับของตลาด อีกทั้งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมของการผลิตใหกับเกษตรกรผูปลูกผัก
ดวยวิธีแบบเกษตรอินทรีย และสอดคลองกับรูปแบบการบริโภคของผูบริโภคและนโยบาย
รัฐบาลในการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรียอีกดวย
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โดย สวนประเมินผลปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
ศูนยประเมินผล 

 การพัฒนาโครงการชลประทานของประเทศที่ผานมา 
เปนการพัฒนาที่เริ่มมาจากการสงนํ้าเพื่อเสริมการเพาะปลูก
ในฤดูนาปเปนหลัก ซึ่งเปนการพัฒนาตามความจําเปนและ
ความเหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยองคประกอบหลักของ
การพัฒนาโครงการชลประทานในชวงแรก ประกอบดวย 
1) สวนกักเก็บนํ้า (อางเก็บนํ้า) และ 2) สวนทดนํ้าและระบบ
สงนํ้า (เข่ือนทดนํ้า คลองสงนํ้าสายใหญ และคลองสงนํ้า
สายซอย/สายแยกซอย) ดวยการลงทุนในยุคสมัยน้ันสงผล
ทําให ขีดความสามารถในการสงนํ้าและการระบายน้ํามี
ขอจํากัด การบริหารจัดการนํ้าไดไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร 
สงผลทาํใหประสทิธภิาพการผลติสนิคาเกษตรอยูในระดับทีไ่มสงู
 ตอมาภาครัฐตองการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเสริมนอก
ฤดูการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายไดเพิ่มขึ้น 
แมวาปจจบุนัระบบชลประทานสวนใหญ จะมปีริมาณน้ําตนทนุ
เพยีงพอสาํหรบัการเกษตรในชวงฤดแูลง แตระบบการสงนํา้เขา
สูแปลงนาของเกษตรกรยังไมทั่วถึง เนื่องจากยังขาดระบบการ
กระจายนํ้าที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาระบบชลประทานที่มี

อยูเดิมใหสมบูรณ โดยการพัฒนาระบบการกระจายนํ้า และ
ระบบการระบายนํ้าใหถึงแปลงเพาะปลูก จึงเปนแนวทางที่
สําคัญและเกิดผลไดอยางรวดเร็วจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ตอยอดในการพัฒนาระบบชลประทานในไรนาทีม่อียูใหเกดิการ
ใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการชวยลดตนทุน
การผลิตและการตลาด โดยมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เปนรปูธรรม สามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการผลติทีห่ลากหลาย 
ผลิตสินคาเกษตรที่มีมูลคาสูง ตรงตามความตองการของตลาด 
จะสงผลใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น
 ในป 2558 มีการประกาศใชพระราชบญัญตัจัิดรูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ไดกาํหนดใหสาํนกังานจดัรปูทีด่นิกลาง 
กรมชลประทาน จัดทําแผนแมบทการจัดรูปท่ีดินขึ้น ซึ่งการ
จัดทําไดมีการเชื่อมโยงแผนแมบทฯ กับนโยบายและแผน
พัฒนาตางๆ รวมถึงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เชน พื้นที่การสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ และแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เปนตน โดยแผน
แมบทฯ มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและ
ที่ดินของเกษตรกรใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกษตรกร 

จัดรูปที่ดินและจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม

ตัวชวยใหนํ้าเขาถึงแปลงเกษตรกร
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ไดมีโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดานการเกษตรที่ดี 
รวมทั้งไดรับเอกสารสิทธิ์ใหม และเพื่อยกระดับรายไดสุทธิ
จากการผลิตของเกษตรกรใหสูงขึ้น
 สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ไดดําเนินการจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม เพื่อแกปญหาการกระจายนํ้า
ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไมทั่วถึง และปญหาในการลําเลียง
ปจจัยการผลิตและผลผลิตจากแปลงนาโดยดําเนินการสราง
ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตรใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
ไดแก การจัดสรางคูสงนํ้า/ทอสงนํ้า คูระบายนํ้า ทางลําเลียง
ในไรนา โดยผานทุกแปลงเพาะปลูกเพื่อใหไดรับน้ําอยางทั่วถึง 
มีความสะดวกในการลําเลียงปจจัยการผลิตและผลผลิต 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการกระจายนํ้า
ในพื้นที่ เพื่อใหเราทราบวาเกษตรกรในพื้นที่ไดรับประโยชน
มากนอยเพียงใด โครงการสามารถเปนตัวชวยใหเกษตรกร

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม ตัวอยางจากศึกษา 2 พื้นที่ 
คือ (1) การจัดรูปที่ดินที่มีการดําเนินการพื้นที่โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษาทาโบสถ จ. สุพรรณบุรี และ (2) การจัดระบบ
น้ําเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการอางเก็บนํ้าลําสําลาย 
จ. นครราชสีมา ผลจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทําให
เกษตรกรไดรับประโยชนในการเขาถึงนํ้าไดทั่วถึงมากขึ้นกวา
รอยละ 46 ในพื้นที่โครงการทาโบสถ และรอยละ 34 ในพื้นที่
โครงการลําสําลาย และในพื้นที่โครงการทาโบสถเกษตรกร
ระบายนํ้าทิ้งไดสะดวกขึ้นรอยละ 57 มีการใชทางลําเลียงในไร
นามากขึน้รอยละ 38 และทาํการวดัประสทิธภิาพการใชทีด่นิใน
รอบปของเกษตรกร พบวา ประสิทธิภาพการใชที่ดินโครงการ
ทาโบสถเพ่ิมขึ้น รอยละ 4 และประสิทธิภาพในการใชที่ดิน
โครงการลําสําลายเพิ่มขึ้นรอยละ 85 จากการไดรับนํ้าที่ทั่วถึง
ทาํใหเกษตรกรในพืน้ทีม่กีารใชประโยชนทีด่นิเพิม่ขึน้อยางชดัเจน

การใชประโยชนและประสิทธิภาพในการใชที่ดิน           (หนวย : รอยละ)

การใชประโยชน

จัดรูปที่ดิน
โครงการทาโบสถ

จัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม
โครงการลําสําลาย

กอน หลัง ผลตาง กอน หลัง ผลตาง

การไดรับนํ้าทั่วถึง 41 87 +46 49 83 +34

การระบายนํ้าจากแปลง 34 91 +57 - - -

การใชทางสัญจร 55 93 +38 - - -

ประสิทธิภาพการใชที่ดิน 186 190 +4 107 192 +85

ที่มา : ศูนยประเมินผล, 2562

คาใชจายในการนํานํ้าเขาแปลง             (หนวย : บาทตอไร)

การผลิต
จัดรูปที่ดิน

โครงการทาโบสถ
จัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม

โครงการลําสําลาย

ขาวนาป (-210) (-28)

ขาวนาปรัง (-237) -

ที่มา : ศูนยประเมินผล, 2562

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น               (หนวย : บาทตอไร)

ผลผลิต
จัดรูปที่ดิน

โครงการทาโบสถ
จัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม 

โครงการลําสําลาย

ขาวนาป +105 +37

ขาวนาปรัง +52 -

ที่มา : ศูนยประเมินผล, 2562

 ผลจากการที่เกษตรกรไดรับนํ้า
อยางทั่วถึง ทําใหผลผลิตหลังมีการ
ดําเนินโครงการเพิ่มขึ้น โดยในพื้นที่
โครงการทาโบสถผลผลติขาวนาปเพิม่ขึน้ 
105 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวนาปรัง
เพิ่มขึ้น 52 กิโลกรัมตอไร และผลผลิต
ขาวนาป ในพื้นที่โครงการลําสําลาย
เพิ่มขึ้น 37 กิโลกรัมตอไร 
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✤

 โครงสรางพืน้ฐานทีด่ขีึน้สงผลตอเกษตรกรคอื สามารถ
ลดคาใชจายในการใชนํ้า ซึ่งหลังจากเกษตรกรไดใชประโยชน 
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ ทาโบสถ สามารถลดคาใชจาย
ในการนํานํ้าเขาแปลงลงไดกวา 210 บาท/ไร ในฤดูนาป และ 
237 บาท/ไร ในฤดูนาปรัง เน่ืองจากเดิมเกษตรกรตองสูบนํ้า
เขานา หลังมีโครงการมีคูสงนํ้าทําใหเกษตรกรเปดนํ้าเขาแปลง
ไดทันที เชนเดียวกับพื้นที่โครงการลําสําลาย สามารถลด
คาใชจายในการนํานํ้าเขานาลงได 28 บาท/ไร
 ผลจากการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานเพือ่การกระจายน้ํา
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ จะเห็นไดว าการจัดรูปที่ดินและ
การจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ตางๆ 
สรางการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอเกษตรกรเกิดขึ้น ทั้งการ
ใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ การใชประโยชนท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจายในการนํานํ้า
เขาแปลง การลดความขัดแยงในเรื่องการใชนํ้า ระบายนํ้า 
และการเขาแปลงนา จากผลการประเมินที่ผานมาสามารถ
สรุปไดวาการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม
เป นตัวช วยของเกษตรกรในการช วยให นํ้าเข าถึงแปลง
ของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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น.ส.นริศรา เอี่ยมคุย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เจาะพฤติกรรมผูบริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย

ภาคตะวันออกในตลาด EEC มีความตองการแบบออนไลน

 การสงเสรมิเกษตรอนิทรยีเปนนโยบายสาํคญัของกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่ตองเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดเปน

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

แหงชาติ พ.ศ.2560-2564 มีเปาหมายในการเพิม่พืน้ท่ีเกษตรอนิทรยี

ไมนอยกวา 600,000 ไร เพิ่มจํานวนเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย 

เพิ่มสัดสวนตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศตอตลาด และ

ยกระดับกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น 

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียของ

ภาคตะวันออกจึงไดมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติมาสู แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร

อินทรียภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

ในระยะแรกตามแนวทางการพัฒนา“ตลาดนําการผลิต”

ซึ่งตลาด“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่เรียกวา EEC” 

ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแกจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี และระยอง เปนตลาดใหมท่ีนาสนใจและใกลแหลงผลิต

โดยมุงหวังจะสงเสริมใหผลไมอินทรียเขาสูตลาดนี้ เพราะตลาด 

EEC ของประเทศไทยตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของภูมิภาค

อาเซียนสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ นอกจากนี้ มีความ

พรอมของโครงสรางพืน้ฐานท่ีสาํคญัท้ังทาเรอืสงออก สนามบนิ รถไฟ

รางคู เปนตน และยังเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ

และที่สําคัญมีคลัสเตอร (Cluster) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา

เกษตรที่สามารถใชนวัตกรรมพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรอินทรีย

ใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเปนแหลงทองเท่ียวที่มีช่ือเสียง

ระดับโลกจึงมีจํานวนประชากรทั้งคนไทยและคนตางชาติที่มีกําลัง

ซื้ออยางมาก และคาดวาจะทําใหมูลคาสินคาเกษตรอินทรียมีการ

ขยายตัวมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคผลไมอินทรีย

ในตลาด EEC จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะใชประกอบการกําหนดทิศทาง

การผลติผลไมอนิทรยีเพราะในปจจบุนัเกษตรกรผูผลติผลไมอนิทรยี

ในภาคตะวันออกมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะผลิตผลไมอินทรียใหผาน

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เชน มาตรฐานเกษตรอินทรียของภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551  

ทั้งนี้ยังมีมาตรฐานเกษตรอินทรียของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของท้ัง

ในระดับที่สามารถสงผลผลิตออกไปจําหนายตางประเทศ เชน 

มาตรฐานเกษตรอินทรียโดยสํานักมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) 

และระดับทองถิ่นที่จําหนายในประเทศ เชน ระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems: PGS) ซึ่ง

ในเครือขายเกษตรอินทรียภาคตะวันออกมีทั้งหลักสูตร ขั้นตอน

การปฏิบัติ และมีหลายภาคสวนรวมตรวจสอบรับรอง เปนตน 

แตในการผลิตผลไมอินทรียตองอาศัยความละเอียดและความ

ประณีตทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดไมตอเน่ืองและคุณภาพ

ผลผลิตบางสวนอาจไมตรงตามความตองการพฤติกรรมผูบริโภค

ในตลาดเกษตรอินทรีย  จึงควรสรางแรงจูงใจในเพิ่มการผลิต

ผลไมอินทรียเพราะยังมีเกษตรกรรายใหมที่สนใจจะทําการผลิต

ผลไมอินทรียแตยังไมทราบตนทุนที่ต องใชลงทุนในการปรับ

เปลี่ยนระบบมาเปนเกษตรอินทรีย  ซ่ึงใช ระยะเวลากวา 18 

เดือนที่ เป นเงื่อนไขในการเขาสู มาตรฐานเกษตรอินทรีย  ซึ่ง
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มีตนทุนหลายดานในการปรับเปลี่ยนการผลิตมาเปนเกษตรอินทรีย จึงเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรรายใหม และเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการผลิต 

การตลาดเกษตรอินทรียของภาคประชารัฐที่ตองการสนับสนุนใหเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน

การรับรองเกษตรอินทรียใหมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอและตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อลดอุปสรรคในการสงเสริมการผลิต การตลาดเกษตร

อินทรียดังกลาวนี้

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่6 ในฐานะคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการพฒันา

เกษตรอินทรียของภาคตะวันออกจึงทําการวิจัยเรื่อง การผลิต การตลาด และพฤติกรรม

ผู บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรียในตลาดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อวิเคราะหตนทุนการผลิต

ทเุรียนและมงัคดุอนิทรยีของภาคตะวนัออก เพือ่ศกึษาตนทุนการตลาด สวนเหล่ือมการตลาด 

และวิถีตลาดทุเรียนและมังคุดอินทรียในภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง) 

และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรียในจังหวัดที่อยูระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) พบวา

 ดานการผลิต ทุเรียนอินทรียในระยะปรับเปลี่ยนมีตนทุนรวมตอไรประมาณ 

17,600–20,800 บาท ไดรับผลตอบแทนสุทธิตอไรประมาณ 22,000–63,500 บาท 

มังคุดอินทรียในระยะปรับเปลี่ยนมีตนทุนรวมตอไรประมาณ 15,400–25,000 บาท ไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิต อไร ประมาณ 4,800–33,800 บาท ซึ่งขึ้นอยู กับสภาพสวนเดิม 

ปริมาณผลผลิตและชองทางการทําการตลาด 

 ดานการตลาด วิถีการตลาดในปจจุบันของเกษตรกรผลิตทุเรียนอินทรีย

สวนใหญขายผลผลิตผานพอคาคนกลางรอยละ 37.64 ของผลผลิตทุเรียนอินทรีย

และผลิตภัณฑภาคตะวันออก สวนวิถีการตลาดของเกษตรกรผลิตมังคุดอินทรียสวน

ใหญขายผู แปรรูปเพื่อทําการแปรรูปมังคุดอินทรียรอยละ 29.40 ของผลผลิตมังคุด

อินทรียและผลติภณัฑภาคตะวนัออก และกรณีวถิตีลาดขายแบบออนไลนเริม่ไดรบัความนยิม

มากขึ้น โดยเกษตรกรขายผานตลาดออนไลนหรือตลาดดิจิทัล กระจายผลผลิตโดยบริษัท

บริการดานโลจิสติกสเพื่อสงถึงผูบริโภคในเขตจังหวัด EEC ซึ่งเกษตรกรผูผลิตผลไมอินทรีย

นิยมใชบริการ ไดแก บริษัท Kerry Express และบริษัท Nim Express เพราะมีความ

สะดวกเปดทําการในวันหยุดราชการ รวมทั้งมีการกรอกชื่อที่อยูผูรับผูสงผาน Application 

วิถีการตลาดของเกษตรกรผลิต

มังคุดอินทรียสวนใหญขายผูแปรรูป

เพื่อทําการแปรรูปมังคุดอินทรีย

รอยละ 29.40 ของผลผลิตมังคุด

อินทรียและผลิตภัณฑภาคตะวันออก

และกรณีวิถีตลาด ขายแบบออนไลน

เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น

“

”

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 751 มิถุนายน 2562 9

บทความพิเศษ



ของบริษัทไดกอน หากขายทุเรียนอินทรียแบบออนไลนในตลาด

ดจิิทัลมีตนทนุการตลาดรอยละ 31.12 และมผีลตอบแทนการตลาด

รอยละ 7.83 ของราคาขายปลีกทุเรียนอินทรียออนไลนตลาด

ภายในประเทศ สวนกรณีขายมังคุดอินทรียแบบออนไลนมีตนทุน

การตลาดรอยละ 33.92 และมีผลตอบแทนการตลาดรอยละ 17.60 

ของราคาขายปลีกมังคุดอินทรียออนไลนตลาดภายในประเทศ 

 ดานพฤติกรรมผูบริโภค สวนใหญมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 2 – 4 คน ซึ่งมีจํานวนสมาชิกครอบครัวในวัยเด็ก วัยชรา 

และคนปวย 1 – 2 คน สวนใหญมีรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอ

เดือน 50,000 บาทข้ึนไป ผูบริโภคสวนใหญรูจักผลไมอินทรียรอย

ละ 66.28 โดยรูจักตราสัญลักษณรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

มากกวา 1 ชนิดซึ่งสวนใหญรูจักตราสัญลักษณรับรองมาตรฐาน

ระบบเกษตรอินทรีย (มกษ.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ

ตรา Organic Thailand สวนใหญรับรูขอมูลสินคาเกษตรอินทรีย

จาก อินเตอรเนต / เวปไซต และโทรทัศน สวนใหญมีประสบการณ

เคยซื้อและเคยรับประทานผลไมอินทรีย เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกซื้อ

ผลไมอินทรียเพราะคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และเหตผุลท่ีผูบรโิภคไมเลอืกซือ้ผลไมอินทรยีเพราะแหลง

จําหนายมีนอยหรือหาซื้อไดยาก วัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อ

ผลไมอินทรยีเพือ่ไปบรโิภคเองและศกึษาขอมลูผลไมอนิทรยีทีจ่ะซือ้

กอนตัดสินใจซ้ือ สวนใหญผูบริโภคมีความถี่ในการซ้ือผลไมอินทรีย

ตอปคือ 2-3 คร้ัง โดยเลือกซ้ือทุเรียนอินทรียตอครั้งเฉลี่ย 6.42 

กโิลกรมัและสวนใหญนยิมซือ้ครัง้ละ 3 กโิลกรมั สาํหรบัปรมิาณการ

เลือกซื้อมังคุดอินทรียตอครั้งเฉลี่ย 5.64 กิโลกรัมและสวนใหญนิยม

ซื้อครั้งละ 2 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณการซื้อสวนใหญที่นิยมซ้ือตอคร้ัง

สามารถนําไปออกแบบปริมาณบรรจุของแพคเกจใหเหมาะสมตรง

ความตองการของผูบริโภคได และผูบริโภคสวนใหญยอมรับระดับ

ราคาผลไมอินทรียสูงกวาราคาผลไมทั่วไปได 10%-19% บุคคลท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียคือ “ตนเอง” เพราะสวน

ใหญจะเลือกซื้อเพื่อไปบริโภคเอง รูปลักษณของผลิตภัณฑที่มีผล

ตอการเลือกซื้อผลไมอินทรียมากที่สุด สวนใหญผูบริโภคเลือกซ้ือท่ี

มีบรรจุภัณฑและฉลากอธิบาย และนิยมเลือกซื้อผลไมอินทรียจาก

ผูผลิตโดยตรง / สวนของเกษตรกร และผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติ

เห็นดวยหากมีบริการจัดสงผลไมอินทรียใหถึงบาน

 สําหรับแนวโนมความตองการของผูบริโภคสวนใหญเห็น

ควรสนบัสนนุใหมกีารจาํหนายผลไมอนิทรยีในตลาดเขต EEC ในรปู

แบบสัง่จองลวงหนา (Pre order) และผานการขาย online แลวสงถงึ

ผูบริโภค (Delivery) คิดเปนรอยละ 33.14 รองลงมาคือจัดมหกรรม

เกษตรอินทรีย ตลาดนัดเกษตรอินทรียสีเขียว รอยละ 18.20 จัดตั้ง

ตลาดกลางเกษตรอินทรียหรือศูนยกระจายจําหนายสินคาเกษตร

อินทรียโดยเฉพาะ รอยละ 17.24 จัดจําหนายผานหางสรรพสินคา 

รานคาสะดวกซื้อ และจัดจําหนายตามตลาดชุมชน รานคาชุมชน

เกษตรอินทรียในสัดสวนที่เทากันรอยละ 13.79  และจําหนาย

ตามแหลงทองเที่ยวเกษตรอินทรียหรือสวนผลไมเกษตรอินทรีย

ของเกษตรกรรอยละ 3.84 ทัง้นี ้ผูบรโิภคมแีนวโนมการตดัสนิใจเลอืก

บริโภคผลไมอินทรียอยางมากรอยละ 97.32 และไมเลือกบริโภคผล

ไมอินทรียรอยละ 2.68 เพราะบางสินคาไมนาเชื่อถือ และผูบริโภค

มีแนวโนมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลไมอินทรียในอนาคตอยางมาก

รอยละ 96.36 และไมเลือกซื้อผลไมอินทรียในอนาคตรอยละ 3.64 

เพราะราคาแพง ไมมีเงินซ้ือหรือบางสวนผลิตผลไมอินทรียไดเอง

และสุดทาย ผู บริโภคมีแนวโนมการตัดสินใจแนะนําใหผู อ่ืนซ้ือ

ผลไมอินทรียอยางมากเชนกันรอยละ 94.25 และไมแนะนําใหผูอื่น

ซื้อผลไมอินทรียรอยละ 5.75 
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✤

 ขอเสนอแนะดานการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด

ผลไมอินทรีย ดังนี้

 1) การพัฒนาดานผลิตภัณฑ ตองเนนผลไมอินทรีย

คุณภาพ ควรมีบรรจุภัณฑที่มีขนาดสอดรับกับเงื่อนไขการบริการ

ขนสงของบรษัิทโลจสิตกิสเพือ่ความประหยดัตอขนาด ควรพจิารณา

ปริมาณการซื้อสวนใหญที่นิยมซื้อตอครั้ง (ทุเรียนอินทรีย 3 กก.

และมังคุดอินทรีย 2 กก.) สามารถนําไปออกแบบปริมาณบรรจุ

ของแพคเกจใหเหมาะสมตรงความตองการของผู บริโภคได 

และควรมีฉลากขอมูลสินคาเชิงอธิบายใหความรู เกี่ยวกับความ

แตกตางระหวางสินคาเกษตรอินทรียกับสินคาท่ัวไป และตองมี

ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

 2) การพฒันาดานราคา ควรกาํหนดราคาผลไมอนิทรยี

ตามที่ผู บริโภคสวนใหญยอมรับไดโดยสูงกวาราคาผลไมทั่วไป

ประมาณ 10%-19% รวมท้ังควรพจิารณาตนทุนการผลติและตนทนุ

การตลาดของแตละชนิดสินคารวมดวย และควรแสดงปายราคา

จําหนายที่ชัดเจน

 3) การพฒันาดานชองทางการจดัจําหนาย ควรเพิม่

ชองทางการจัดจําหนายผลไมอินทรียใหการวางจําหนายในรานคา

ทีม่คีวามนาเชือ่ถอื และผูบรโิภคมคีวามนยิมซือ้ตรงจากผูผลติจงึควร

เพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภคในชองทางการขายในตลาดดิจิทัล

 4) การพัฒนาดานการสงเสริมการตลาด ควร

ประชาสัมพันธขอมูลสินคาผลไมอินทรียผานสื่อที่ผูบริโภคนิยมใช

ไดแก สื่ออินเตอรเนต สื่อดิจิทัลใหกับกลุมคนวัยทํางาน และผาน

สื่อโทรทัศนเพราะยังมีกลุมผูบริโภคที่สูงอายุที่สนใจ

 จะเห็นไดวา เกษตรกรท่ีผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย

มีผลตอบแทนอยูในเกณฑท่ีดี และพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด 

EEC มีทิศทางปรับตัวเขาสูตลาดออนไลน หรือชอบความสะดวก

สบายสงถึงบานซึ่งเปนตามกระแสการปรับเปลี่ยนสูตลาดดิจิทัล

ประกอบกับภาคตะวันออกมีระบบโลจิสติกสที่เอื้ออํานวยตอการ

กระจายสินคาอยางรวดเร็วและผูบริโภคมีความตองการสนับสนุน

ใหมกีารจดัมหกรรมเกษตรอนิทรยีหรอืตลาดนดัเกษตรอนิทรยีสเีขยีว

ในเขต EEC โดยแนะนําใหจัดงานหมุนเวียนไปในแตละจังหวัดเพื่อ

มุงหวังการประชาสัมพันธขอมูลผลิตภัณฑเกษตรอินทรียสูผูบริโภค 

สอดรับกับการสนับสนุนใหจัดตั้งตลาดกลางเกษตรอินทรียหรือ

มีศูนยกระจายและจําหนายสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะเพ่ือการ

รองรับการคาขายแบบออนไลนหรือระบบ E-Commerce ดังนั้น 

ผูผลิตและผูประกอบการสินคาเกษตรอินทรียควรปรับตัวรับกับ

ความตองการของตลาดดิจิทัลเพื่อจําหนายสูผูบริโภคโดยตรง หรือ

หากมีผูสนใจเปนผูประกอบการเปนคนกลางรวบรวมสินคาเกษตร

อนิทรยีจากแหลงผลติและทาํการเชือ่มโยงสูตลาด EEC เพือ่กระจาย

ผลผลติตอใหผูบรโิภคกเ็ปนโอกาสทีจ่ะชวยขยายตลาดสนิคาเกษตร

อินทรียอีกทางหนึ่ง
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 นายสุรเดช  เทพเสาร  เจาหนาที่สถาบันสงเสริมและ
พฒันามลูนธิปิดทองหลงัพระฯ  เปดเผยวา  ทีน่ีจ่ะมีการจดัการอยู 
5 กลุม  กลุมแรกจะเปนกลุม  น้ําหลกัๆ คอื การบรหิารจดัการนํา้ 
นาํนํา้จากฝายมาใชในหมูบาน โดยการตอยอด กบัเกษตรปลกูผกั
รอบบาน  สามารถลดคาใชจาย 20 บาทตอวัน  อันที่ 2  
นําชาวบานเกษตรกรหัวไว ใจสู   มารวมกลุ มกันทําเกษตร
แปลงรวม มีพื้นที่  2 ไรกวาทั้งหมด  23  ราย ทําเกษตรเพิ่มรายได
ตลอดป  สงผักตางๆ เชนผักสลัดสูตลาดตางๆ  สวนกลุมที่ 3  คือ 
กลุมสมนุไพร  รวมมอืกับ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสายบรุี  
จากตนนํา้สูปลายน้ํา  ปลกูไพร ปลกูขมิน้  ตะไคร  และมกีารแปรรูป
จาก สงเสริมพันธพืชศนูยยะลา มาชวย  สวนที ่4  คอื กลุมมะพราว  
แบงงานยอยไปอกี  2  งาน  คอืเปลอืกมะพราวมาผลติขยุมะพราว 
ไปสงขาย อีกสวนคือเพิ่มผลผลิตมะพราว ตอตน  จาก 40  ลูก
เปน 60 ลูก ตอตน/ป สุดทายกลุมดูแลนํ้า  การติดมิเตอรนํ้า
เพื่อนําเงินมาสงเสริมพัฒนาดานอื่นๆ ตอไป

✤
ที่มา https://www.technologychaoban.com

ไปสงขาย อีกสวนคือเพิ่มผลผลิตมะพราว ตอตน  จาก 40  ลูก

 ชุมชนหนึ่งใน ต.บานแปน  อ.สายบุรี  จ.ปตตานี  

แหลง นา ภูเขา มะพราว ชุมชนที่ยังคงความงามทางธรรมชาติ

ที่บริสุทธ ดวยความอุดมสมบูรณทางการเกษตร  และภูมิสภาพ

สิ่งแวดลอมอันสวยงาม  มีแหลงนํ้า  หลอเลี้ยงสวนนาขาว 

หลายพันไร  สวนมะพราว  และพื้นที่เกษตร กรรมซึ่งเปนแหลง

เพาะปลูกมาอยางยาวนาน  อาชีพเกษตรกรตามวิถีพอเพียง

เลี้ยงดูปากทองของชุมชน ตลอดมา

 แตเมื่อไมนานมานี้  มีปญหาแหลงนํ้าไมเพียงพอ 
เกิดปญหาสงผลกระทบตามมา ทําใหชาวบานตอง ขึ้นไป
สํารวจตนนํา้และ ประชมุรวมกนัเพือ่สามารถจดัการกับแหลงน้ํา
ของตน  ได สรางจิตสํานึกการเปนเจาของรวมกันมีการปรับปรุง
ฝายหิน  สรางบอเก็บนํ้า  จัดการสรางบริหารจัดการนํ้าประปา
ภูเขา  สรางฝายเกษตรดานลาง  มีการติดมิเตอรนํ้า  เพื่อให
ชาวบานไดใชนํ้าอยางรูคุณคาและหวงแหน  ไดออกแบบการ
ใชนํ้าจนสามารถตอยอดผลิตเปนนํ้าดื่ม นํ้าใช ทุกครัวเรือน 
ทางสถาบันสงเสริมและพัฒนามูลนิธิปดทองหลังพระฯ ไดเขา
มาชวยสงเสริม และแกปญหาใหกับชุมชน  เชน การทําบัญชี
ลดรายจายในครัวเรือนใหกับชาวบาน  รวมทั้ง ศึกษาเรียนรู
การตอยอด  เพิ่มมูลคา ทางการเกษตร  ใหชุมชนเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน  จากผลผลิตทางการเกษตรแบบนวัตกรรมใหมมาเสริม  
ใชัปุยที่ผลิตเอง จากขุยมะพราว  มูลสัตว มาใชประโยชนทั้งหมด  
กับสวนดั้งเดิมทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว  คือ มะพราว  และขาว  
จนทําใหชุมชนไดผลผลติมากยิง่ขึน้  และยงัเพิม่เติมดวยการปลกู
พืชพันธเกษตรใหมๆ  แบบจากตนนํ้ากลางนํ้า สูปลายนํ้าใชปลูก
แบบเกษตรอินทรีย เชน ผักสลัด  ผักสวนครัว  แปลงสมุนไพร  
เพือ่ผลติยา สมุนไพร  ปอนใหกบัโครงการของ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยพุราชสายบรุ ี สรางรายไดใหกบัชมุชนอยางตอเนื่อิงตลอดทัง้ป

ชุมชนตําบลบานแปน จ.ปตตานี 

“ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แกปญหาเกษตรกรรม”
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.
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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 และปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณน้ํานอยกวา

ป 2561 ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการ

ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชนํ้านอยแทน สําหรับผลผลิต

ตอไรคาดวาเพ่ิมขึน้ รอยละ 0.61 เนือ่งจากในแหลงผลติทีส่ามารถเพาะปลูกได สวนใหญมปีรมิาณนํา้เพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของ

ตนขาว ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลง เนื่องจากปริมาณนํ้านอยไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทําใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ 

สงผลใหในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.662 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 60.13 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 2.522 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 2562/63

  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 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 รอยละ 6.53 และรอยละ 6.36 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา 

บางสวนปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจากท่ีนาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน 
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เพราะราคาขาวเหนียวยังไมจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเพียง

พอตอการเจริญเติบโตของตนขาว จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนรวมจะ

ใกลเคยีงกบัคาปกตใินทกุภาค ประกอบกบัคาดวาไมประสบปญหาแลงเหมอืนปท่ีผานมา สงผลใหผลผลติภาพรวมทัง้ประเทศเพิม่ข้ึน

  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวา ผลผลิตจะออก

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 เม่ือวันท่ี 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) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 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”
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       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น

       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรกัษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอ

การขายขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณรีบัฝากขาวเปลอืกกบัสถาบนัเกษตรกร ในการกาํหนดอตัราคาใชจายในการเกบ็รกัษาขาวเปลอืก

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

  • แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลิต 2562/63
     มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลิต 2562/63 ดังนี้
       ชวงที่ 1 การกําหนดอุปสงค อุปทานขาว ไดกําหนดอุปสงค 32.48 ลานตันขาวเปลือก อุปทาน 
34.16 ลานตันขาวเปลือก
      ชวงที่ 2 ชวงการผลิตขาว ไดแก 
       1) การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายสงเสริมการปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 58.99 ลานไร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ รอบที่ 2 
จํานวน 13.81 ลานไร
       2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 4.00 ลานครัวเรือน และ รอบที่ 2 
จํานวน 0.30 ลานครัวเรือน 
       3) การจัดการปจจัยการผลิต ไดแก โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี และควบคุมคาเชาที่นา
       4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา
       5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ไดแก (1) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
(นาแปลงใหญ) (2) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข43 (3) โครงการสงเสริมระบบเกษตรแบบแมนยําสูง 
(4) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย (6) โครงการรักษาระดับ
ปริมาณการผลิตและคุณภาพขาวหอมมะลิ (7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง (8) โครงการปรับ
เปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาวไปเปนพืชอื่น (Zoning by Agri-Map) (9) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
(10) โครงการปลูกพืชปุยสด และ (11) โครงการประกันภัยพืชผล
      ชวงที่ 3 ชวงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ไดแก (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รถเกี่ยวนวดขาว และ (2) โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง
ตลาดขาวนาแปลงใหญ 
      ชวงที่ 4 ชวงการตลาดในประเทศ ไดแก (1) โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 
(2) โครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ พ.ศ. 2563-2565 (3) โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมและสรางการรับรูถึงคุณประโยชนของการบริโภคผลผลิตภัณฑนํ้านมขาว (4) โครงการรณรงคบริโภค
ขาวสาร Q และขาวพันธุ กข43 ปการผลิต 2561/62 (5) โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว (6) โครงการ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 751 มิถุนายน 2562 15

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (7) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการในการเก็บสต็อก 
และ (8) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก
      ชวงที่ 5 ชวงการตลาดตางประเทศ ไดแก (1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ (2) การสงเสริม
ภาพลกัษณและประชาสมัพนัธขาว ผลติภณัฑ และนวตักรรมขาว (3) การสงเสรมิพฒันาการคาสนิคามาตรฐานและปกปองคุมครอง
เครื่องหมายการคา/ เครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย และ (4) การประชาสัมพันธการบริโภคขาวและผลิตภัณฑของไทย
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนพฤษภาคม 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาคอนขางทรงตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผานมา เนื่องจากตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ ปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบ คือ คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นสงผลใหราคาขาวไทย
ปรับสูงขึ้นกวาประเทศคูแขง

 1.4 การสงออก

  ป 2561 ไทยสงออกขาว 11.075 ลานตันขาวสาร มูลคา 180,116 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกปริมาณ 
11.674 ลานตันขาวสาร มูลคา 175,161 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 5.13 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-เมษายน) ไทยสงออกขาว 3.11 ลานตันขาวสาร มูลคา 51,069 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2561 ที่สงออก 3.69 ลานตันขาวสาร มูลคา 58,332 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 15.71 และ
รอยละ 12.45 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 
ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-เมษายน) ไทยนําเขาขาว 6.09 ตันขาวสาร มูลคา 156 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2561 ที่นําเขา 4.98 ตันขาวสาร มูลคา 122 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.28 และรอยละ 27.86 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2562/63 ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
วาจะมีผลผลิต 498.423 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 499.889 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.29 จากป 2561/62

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลก ป 2562/63 ณ เดือนพฤษภาคม 
2562 มีปริมาณผลผลิต 498.423 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2561/62 รอยละ 0.29 การใชในประเทศ 496.126 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจาก ป 2561/62 รอยละ 0.83 การสงออก/นําเขา 47.956 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 2.35 และ
สต็อกปลายปคงเหลือ 172.219 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 1.35 
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก จีน กายานา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย และรัสเซีย 
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน กินี อิรัก เคนยา โมแซมบิค เนปาล 
ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส
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   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก เม็กซิโก ฟลิปปนส และแอฟริกาใต 
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ฟลิปปนส ไทย และสหรัฐอเมริกา
   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และญี่ปุน

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  นางอรมน ทรพัยทวธีรรม อธบิดกีรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เผยสถานการณสงออกขาวไทยไปยังประเทศคูเจรจา
เอฟทีเอของไทย 18 ประเทศ ไดแก อาเซียน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู ชิลี และฮองกง ที่จะมีผลใช
บังคับในเดอืนมถินุายน 2562 พบวามอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้เกือบทกุตลาด โดยจะเดนิหนาเจรจาผลกัดนัเปดตลาดสนิคาขาวไทย
เพิ่มเติมเพื่อสรางแตมตอขาวไทยในตลาดโลก โดยการสงออกไปยังตลาดอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 144 ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น
รอยละ 155 นวิซแีลนดเพิม่ขึน้รอยละ 135 เปรเูพิม่ขึน้รอยละ 464 และชลิเีพ่ิมขึน้รอยละ 200 เน่ืองจากประเทศเหลานีย้กเลิกและ
ทยอยลดการเก็บภาษีศุลกากรนําเขาขาวจากไทยแลว ยกเวนจีนที่เพิ่งเร่ิมลดภาษีสินคาขาวบางรายการใหไทยเมื่อป 2561 และ
ในรายการสาํคัญ เชน ขาวเปลอืก ขาวกลอง ขาวขดัส ีรวมถงึขาวหอมมะล ิซึง่จนียงัคงอตัราภาษทีีร่อยละ 50 ขณะที ่ญีปุ่น เกาหลีใต 
และอินเดีย จัดใหขาวเปนสินคาออนไหวและยังคงเก็บภาษีนําเขาขาวในอัตราที่สูง โดยเกาหลีใตยังคงเก็บภาษีนําเขาขาวที่รอยละ 
513 อินเดียเก็บภาษีนําเขาขาวที่รอยละ 70-80 และญี่ปุนยังใชระบบโควตาภาษี โดยการนําเขาขาวภายใตโควตา 682,000 ตันตอ
ป จะไมเสียภาษี แตการนําเขาขาวนอกโควตา ตองเสียภาษีในอัตรา 341 เยนตอกิโลกรัม
  อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กลาววา สถิติในป 2561 ไทยเปนผูสงออกขาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก
อินเดีย โดยไทยสงออกขาวสูตลาดโลกในปริมาณกวา 11,089 ลานตัน เปนมูลคา 5,619.1 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 
8.34 เมื่อเทียบกับป 2560 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.02 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทย โดยมีตลาดสงออกหลัก เชน อาเซียน 
สัดสวนรอยละ 20.12 เบนิน สัดสวนรอยละ 11.19 และจีน สัดสวนรอยละ 9.81 เปนตน ขณะที่มูลคาการสงออกขาวของไทย
ไปประเทศคูเอฟทีเอ 17 ประเทศ รวม 1,870.4 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 33.29 ของการสงออกสินคาขาวของไทย
  “เอฟทเีอ ถอืเปนเครือ่งมอืสาํคญัทีช่วยสรางแตมตอใหกบัขาวไทยในตลาดโลก ซึง่กรมฯ พรอมเดนิหนาผลกัดนัใหประเทศ
คูคาเปดตลาดเพิ่มเติมใหไทยภายใตการเจรจาเอฟทีเอกรอบตางๆ ทั้งการทบทวนความตกลงเอฟทีเอที่มีอยูแลวในปจจุบัน เชน 
เอฟทีเอที่ไทยทํากับอาเซียน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย จีน และความตกลงเอฟทีเอที่อยูระหวางการเจรจา เชน การเจรจาจัดทําความ
ตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อารเซ็ป) การเจรจาจัดทําเอฟทีเอกับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา เปนตน” 
  นางสาวพิมพชนก วอนขอพร ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) เปดเผยวา สนค.ไดทําการ
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกับความสามารถทางการแขงขันของการสงออกขาวไทย 4 ประเภท ประกอบดวย 
ขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร และปลายขาว ระหวางป 2552 - 2561 ไปตลาดสําคัญเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงแตละตลาด 
โดยพบวาการสงออกขาวแตละชนิดแตละตลาดไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทที่ตางกัน และยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ 
เชน ความแตกตางระหวางราคาของคูแขงและประเภทของขาว เปนตน ทัง้นี ้เพือ่ลดผลกระทบจากการแขง็คาของอตัราแลกเปล่ียน 
แนะนําผูสงออกขาวใชเงินสกุลทองถิ่นทดแทนเงินดอลลารสหรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการขายขาวตลาดจีน ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ของรฐับาลจนีท่ีตองการใหเงนิหยวนมบีทบาทระดบันานาชาตมิากขึน้ “ตลาดทีค่าเงนิมคีวามเสีย่งจะสงผลกระทบตอการสงออกขาว 
เปนตลาดที่แขงขันดวยราคา ประกอบกับราคาขาวไทยอยูในเกณฑสูงกวาประเทศคูแขง เมื่อคาเงินสูงขึ้นมีแนวโนมสงผลกระทบ
ตอความสามารถทางการแขงขนั เชน ตลาดขาวสารในจนี ไทยเปนแหลงนาํเขาอนัดบั 2 มมีลูคาเฉลีย่ปละ 267.3 ลานดอลลารสหรัฐ 
มีสัดสวนรอยละ 30 รองจากเวียดนาม ซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 52.6 ราคาขาวไทยแพงกวาเวียดนาม 1.6 เทา ทําใหเวียดนาม
มีความสามารถทางการแขงขันที่สูงกวา” นางสาว พิมพชนก กลาว
  นอกจากนี ้ตลาดจนียงัมคีูแขงหนาใหมเพิม่ขึน้ ดงันัน้ การแขง็คาของอตัราแลกเปลีย่นและราคาทีส่งูขึน้คาดวาจะกระทบ
ตอการสงออกขาวไทย เชนเดียวกับตลาดขาวสารในสาธารณรัฐเบนิน ไทยเปนแหลงนําเขาอันดับ 1 มีมูลคาเฉลี่ยปละ 75.60 ลาน
ดอลลารสหรัฐ มีสวนแบงตลาดรอยละ 41.4 รองลงมาเปนอินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีสวนแบงตลาดที่รอยละ 21.5 และ 
13.3 ตามลําดับ โดยความตองการนําเขาขาวของเบนินในรอบ 10 ปที่ผานมา หดตัวรอยละ 7.4 สวนทางกลับราคานําเขาขาว
เพิ่มถึงรอยละ 23.9 โดยภาพรวมราคาขาวแตละประเทศคอนขางใกลเคียงกัน การเพิ่มขึ้นของราคาขาวในอนาคต คาดวาจะสงผล
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กระทบตอความสามารถทางการแขงขันได และในสวนของตลาดปลายขาว ทั้ง 4 ตลาด คือ เซเนกัล โกตดิวัวร จีน และอินโดนีเซีย 
ไทยเปนผูนําตลาด แตราคาขายขาวของไทยสูงกวาคูแขงคอนขางมาก ทําใหการแข็งคาของอัตราแลกเปล่ียนเปนขอจํากัดตอการ
สงออกและสงผลกระทบตอความสามารถทางการแขงขัน
  ที่มา : www.ryt9.com

  เวียดนาม

  กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (the Ministry of Industry and Trade; MoIT) ไดกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อชวย
ผูประกอบการในการมองหาตลาดสงออก โดยนายกรัฐมนตรีขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา หาแนวทางในการพัฒนา
ตลาดสงออกสาํหรบัขาวเวยีดนาม โดยมเีปาหมายรกัษาและเสรมิสรางความแขง็แกรงใหกบัตลาดดัง้เดมิ รวมถงึการขยายตลาดใหม
  ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาไดประสานงานกับกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ สมาคมอาหารเวียดนาม 
และผูสงออกขาวเพื่อดําเนินการมาตรการตาง เชน พิจารณาอุปสงคและนโยบายการนําเขาของตลาดตางประเทศ จากนั้น
กระทรวงฯ ไดเสนอขอตกลงกับประเทศคูคา เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงออกขาวของเวียดนาม กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคายงัไดวางแผนทีจ่ะรวมมอืกบักระทรวงและหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่จดัการประชมุขาวนานาชาตเิวยีดนามทกุสองป โดยงาน
นี้คาดวาจะแนะนําผลิตภัณฑขาวเวียดนามออกสูตลาดโลก
  ภาวะราคาขาวขาว 5% ในสัปดาหที่ผานมาทรงตัวอยูที่ตันละ 365 ดอลลารสหรัฐ เทากับสัปดาหกอนหนา ทามกลาง
ภาวะการคาที่คอนขางซบเซา เนื่องจากราคาขาวเวียดนามยังคงคอนขางสูง ขณะที่ผูคาขาวตางคาดหวังวาผูซื้อจากจีนจะมีคําสั่ง
ซื้อขาวจากเวียดนามมากขึ้น
  วงการคาคาดวา อุปทานขาวของเวียดนามจะเริ่มมีมากขึ้นต้ังแตชวงปลายเดือนน้ีซึ่งจะเร่ิมมีการเก็บเก่ียว ผลผลิตขาว
ฤดูการผลิตฤดูรอน (the summer-autumn crop)
  ทัง้นี ้มรีายงานวา เวยีดนามกาํลงัหามาตรการในการขยายการสงออกขาวไปยงัจนีใหมากขึน้ หลงัจากทีป่รมิาณสงออกไป
ยังตลาดจีนลดลงตั้งแต ป 2561 โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา นาย Do Ha Nam รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม 
(Deputy Chairman of the Vietnam Food Association) ไดกลาวในการประชุมเกี่ยวกับการคาขาวระหวางเวียดนามและจีน 
ณ นครโฮจิมินหวา แมประเทศจีนจะมีความตองการขาวเปนจํานวนมากแตผูสงออกเวียดนามยังคงตองใชความพยายามอยางมาก
เพื่อที่จะเขาถึงตลาดจีน
  นับตั้งแตป 2561 การสงออกขาวของเวียดนามไปยังจีนลดลง 1.3 ลานตัน จากระดับที่เคยสูงเปนประวัติการณที่ 
3 ลานตัน โดยนาย Do Ha Nam ชี้วา การสงออกขาวไปยังจีนที่ลดลงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนําเขาขาวของจีน 
ซึ่งกําหนดใหบริษัทผูสงออกจะตองไดรับใบอนุญาตกอน ทั้งนี้ เวียดนามจําเปนตองติดตามสถานการณตลาดอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อสรางมาตรการสงเสริมการสงออกขาวไปยังจีน
  นอกจากนี้ เขายังคาดหวังวา จะมีบริษัทอีกหลายแหงที่ไดรับใบอนุญาตสงขาวไปยังจีนในอนาคตอันใกลน้ี โดยหลาย
บริษัทสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของจีนไดแลว โดยในปจจุบันเวียดนามมีบริษัทเพียง 22 ราย ที่ไดรับใบอนุญาตสงออกขาว
ไปยังจีน
  นาย Pham Thai Binh ผูอํานวยการทั่วไป บริษัท Trung An Hi-tech Agriculture Stock (General Director of 
Trung An Hi-tech Agriculture Joint Stock Company) กลาววา บริษัทฯ สงออกของเวียดนามจําเปนตองศึกษาความตองการ
นําเขาขาวของจีนใหมากขึ้น รวมถึงปริมาณการบริโภคและประเภทขาวที่ตองการนําเขาของจีนดวย
  การประชุมจัดขึ้นภายใตกรอบของโครงการแลกเปลี่ยนระหวางเวียดนามและจีนในระหวางวันที่ 6-10 พฤษภาคม
ที่ผานมา โดยใหความสําคัญในประเด็นการคาขาวที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา (the Ministry of Industry 
and Trade) ของเวียดนามและสมาคมอาหารของจีน รวมถึงบริษัทผูนําเขาขาวจากจีนมากกวา 12 ราย
  นาย Tran Quoc Toan รองอธิบดีกรมการนําเขา-สงออก (Deputy Director of the Import-Export Department) 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนามกลาววา โครงการนี้เปนโอกาสที่สําคัญสําหรับบรรดาบริษัทของเวียดนามที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับอุปสงคขาวในตลาดจีน เครือขายกับผูนําเขาจีน และลดการพึ่งพาพอคาคนกลางในกระบวนการสงออก
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  ท้ังนี้ การสงออกขาวของเวียดนามในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 อยูที่ประมาณ 2.03 ลานตันมูลคา 
866 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 7.9 และรอยละ 21.7 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ 
ผานมา ขณะที่ราคาสงออกขาวโดยเฉลี่ยลดลง 72.7 ดอลลารสหรัฐตอตัน มาอยูที่ประมาณ 430.1 ดอลลารสหรัฐตอตัน โดยในชวง
เดียวกัน เวียดนามสงออกขาวไปยังจีนเพียง 43,300 ตัน มูลคารวม 20.8 ลานดอลลารสหรัฐ โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 
89.5 และรอยละ 90.4 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2561
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  เซเนกัล

  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวาในปการตลาด 2562/63 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) กลุมประเทศ
ในแอฟริกาใตตะวันตก ประกอบดวย Senegal, Burkina Faso, Mali, และ Guinea จะมีผลผลิตขาวประมาณ 4.42 ลานตัน 
จากพื้นที่เพาะปลูกขาวประมาณ 19.75 ลานไร จากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก ภาวะราคาที่ดีและมีการสนับสนุน
ปจจยัการผลติจากรฐับาลเปนปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจเพาะปลกูขาว ทางดานการนําเขาน้ัน คาดวาในป 2562/63 กลุมประเทศ
เหลานีจ้ะมกีารนาํเขาประมาณ 3.5 ลานตนั เพิม่ขึน้จากปกอนหนารอยละ 10.5 เน่ืองจากจาํนวนประชากรเพิม่ขึน้ และมกีารแขงขนั
ดานราคาขาวในตลาดตางประเทศ ซึ่งสงผลดีตอการนําเขาขาว
  สําหรับประเทศเซเนกัล นั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวาในปการตลาด 2562/63 (ตุลาคม 2562-
กนัยายน 2563) จะมผีลผลติขาวประมาณ 550,000 ตนัขาวสาร เพิม่ขึน้จากป 2561/62 ทีม่จีาํนวน 540,000 ตนั จากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกมากขึ้น ประกอบกับภาวะราคาขาวในประเทศอยูในเกณฑดีและรัฐบาลมีการสนับสนุนใหมีการเพาะ
ปลูกขาว สงผลใหแนวโนมผลผลิตขาวจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่การบริโภคขาวในป 2562/63 คาดวาจะมีประมาณ 2 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากจํานวน 1.9 ลานตัน ในป 2561/62 เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น
  ดานการนําเขาขาว นั้น ในป 2562/63 คาดวาจะมีประมาณ 1.65 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1.575 ลานตัน 
ในป 2561/62 จากการที่คาดวาความตองการบริโภคขาวจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาขาวในตางประเทศอยูในระดับที่
เหมาะสมกับการนําเขา ซึ่งตามปกติเซเนกัลจะนําเขาขาวจากประเทศอินเดีย ไทย บราซิล ปากีสถาน และจีน นอกจากนี้ยังมีการ
นําเขาจากประเทศเพื่อนบานดวย เชน Mali, The Gambia, และ Mauritania
  ทั้งนี้ การนําเขาขาวจากประเทศไทยเร่ิมลดลงนับตั้งแตป 2560 หลังจากรัฐบาลหามการนําเขาขาวเต็มเมล็ด 
(whole grain rice) ซึ่งคําสั่งหามดังกลาวมีผลทั้งกับขาวหอมและขาวขาวที่ไมใชขาวหอม (aromatic and non-aromatic rice) 
เพื่อปกปองเกษตรกรในประเทศ และมาตรการนี้ยังคงมีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน
  ในชวงป 2557-2560 รัฐบาลไดดําเนินโครงการพึ่งพาผลผลิตขาวในประเทศ (The 2014-2017 National Program 
for Self-Sufficiency in Rice; PNAR) โดยมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มผลผลิตขาวในประเทศและลดการนําเขาขาว อยางไรก็ตาม
นโยบายดงักลาวยงัไมประสบผลสาํเรจ็เทาทีค่วร และตามรายงานของแผนการใหมของรัฐบาลยังคงตัง้เปาหมายในอกี 5 ปขางหนา
ที่จะเพิ่มผลผลิตขาวใหไดตามเปา เพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศ
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  จีน 

  สํานักงานศุลกากร (General Administration of Customs of the People’s Republic of China; GACC) 
รายงานวา การสงออกขาวในเดือนเมษายน 2562 (ขอมูลเบื้องตน) ประมาณ 351,000 ตัน มูลคา 126.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 9.70 และรอยละ 45.07 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการสงออกในเดือนมีนาคม 2562 
ที่มีการสงออกขาวจํานวน 190,000 ตัน มูลคา 87.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ และเมื่อเทียบกับการสงออกในเดือนเมษายน 2561 
(มีการสงออกขาวจํานวน 165,000 ตัน มูลคา 72.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 112.73 และรอยละ 
74.96 ตามลําดับ โดยในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ (มกราคม-เมษายน) จีนสงออกขาวแลวประมาณ 830,000 ตัน มูลคา 316.4 
ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 65.4 และรอยละ 24.2 เมื่อเทียบกับจํานวน 502,000 ตัน มูลคา 254.7 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป 2561 
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  ทั้งนี้ ในป 2561 ประเทศจีนสงออกขาวประมาณ 2.089 ลานตัน มูลคา 887.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและ
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 74.7 และรอยละ 48.9 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวน 1.196 ลานตัน มูลคา 596.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ในป 2560 โดยในป 2561 จีนสงออกขาวไปยังประเทศไอวอรี่โคสตจํานวน 450,380 ตัน กินี 183,929 ตัน เกาหลีใต 173,426 
ตัน อียิปต169,968 ตัน ตุรกี 167,775 ตัน ฟลิปปนส 81,803 ตัน เบนิน 79,700 ตัน ญี่ปุน 73,240 ตัน เซียรราลีโอน 69,251 ตัน 
สหรัฐอเมริกา 65,350 ตัน เซเนกัล 64,000 ตัน และเกาหลีเหนือ 43,532 ตัน 
  สวนการนําเขาขาวนั้น ในเดือนมีนาคม 2562 (ขอมูลเบื้องตน) จีนมีการนําเขาขาวประมาณ 170,000 ตัน มูลคา 86.424 
ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 39.28 และรอยละ 43.16 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวน 280,000 ตัน 
มูลคา 152.056 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป 2561 โดยในชวง 3 เดือนแรกของปน้ี (มกราคม-มีนาคม 2562) 
จีนนําเขาขาวประมาณ 590,000 ตัน มูลคา 327.762 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 24.35 และ
รอยละ 23.14 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวน 780,000 ตัน มูลคา 426.483 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป 2561 
  ทั้งนี้ ในป 2561 ประเทศจีนนําเขาขาวจํานวน 3.03 ลานตัน มูลคา 1,600 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและ
มูลคาลดลงรอยละ 23.9 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวน 3.99 ลานตัน มูลคา 1,828 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ในป2560 โดยในป 2561 จีนนําเขาขาวจากเวียดนามจํานวน 1,449,602 ตัน ไทย 899,237 ตัน ปากีสถาน 342,346 ตัน 
กัมพูชา 162,815 ตัน และลาว 73,670 ตัน 
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะล ิเฉลี่ยตันละ 15,695 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,646 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 0.31 และสูงขึ้นจากตันละ 15,539 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 1.00
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,804 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,837 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 0.42 และลดลงจากตันละ 8,018 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 2.66

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,250 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนเมษายน 2562 แตสูงขึ้น
จากตันละ 33,902 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 1.92
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,650 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,706 บาท ของเดือนเมษายน 2562 
รอยละ 0.47 และลดลงจากตันละ 12,907 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 9.73

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,139 ดอลลารสหรัฐฯ (35,910 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
1,134 ดอลลารสหรัฐฯ (35,891 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 0.44 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 0.05) แตลดลง
จากตันละ 1,204 ดอลลารสหรัฐฯ (38,217 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 5.39 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 6.03)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 410 ดอลลารสหรัฐฯ (12,926 บาท/ตัน) ราคาทรงตัวเทากับเดือนเมษายน (ลดลง
ในรูปเงินบาทรอยละ 0.40) แตลดลงจากตันละ 450 ดอลลารสหรัฐฯ (14,270 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 8.88 
(ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 9.41) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.5277 (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนพฤษภาคม 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 35.000 -0.26 35.300 0.86

บราซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.480 -1.18 7.344 -1.82

พมา 12.600 12.160 12.650 13.200 13.100 1.61 13.300 1.53

กัมพูชา 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.000 -1.68

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.910 116.000 2.72 115.000 -0.86

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 37.100 1.07 37.400 0.81

ญี่ปุน 8.079 7.876 7.929 7.787 7.650 -1.20 7.700 0.65

เกาหลีใต 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.880 0.31

เนปาล 3.190 2.863 3.480 3.310 3.530 3.54 3.530 0.00

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.410 4.662 4.788 6.61 4.900 2.34

ปากีสถาน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.400 2.10 7.500 1.35

ฟลิปปนส 11.914 11.008 11.686 12.235 12.000 1.21 12.200 1.67

เวียดนาม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.711 -0.30 28.000 1.04

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.715 4.74 21.100 1.86

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 6.928 -2.68

อื่น ๆ 48.968 47.935 50.78 48.94 49.42 0.39 49.58 0.32

รวม 482.351 476.044 491.115 495.027 499.889 1.11 498.423 -0.29

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 122.085 135.048 142.345 149.618 162.063 6.92 169.922 4.85

ผลผลิต 482.351 476.044 491.115 495.027 499.889 1.11 498.423 -0.29

นําเขา 42.744 40.219 48.116 47.537 46.855 3.57 47.956 2.35

ใชในประเทศ 474.912 468.747 483.842 482.582 492.030 1.00 496.126 0.83

สงออก 42.744 40.219 48.116 47.537 46.855 3.57 47.956 2.35

สต็อกปลายป 135.048 142.345 149.618 162.063 169.922 6.07 172.219 1.35

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.310 0.527 0.391 0.291 0.340 -4.01 0.300 -11.76

บราซิล  0.895 0.641 0.594 1.245 0.750 3.15 0.600 -20.00

พมา  1.735 1.300 3.350 2.750 2.800 18.61 2.800 0.00

กัมพูชา  1.150 1.050 1.150 1.300 1.300 4.69 1.300 0.00

จีน  0.262 0.368 1.173 2.058 2.500 86.50 3.200 28.00

อียู  0.251 0.270 0.369 0.309 0.300 5.04 0.300 0.00

กายานา  0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย  11.046 10.062 12.573 11.791 12.000 3.30 12.500 4.17

ปากีสถาน  4.000 4.100 3.647 3.913 4.000 -0.47 4.000 0.00

ปารากวัย  0.371 0.557 0.537 0.650 0.650 13.61 0.600 -7.69

รัสเซีย  0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกาใต  0.120 0.145 0.109 0.113 0.125 -1.66 0.125 0.00

อุรุกวัย  0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนาม  6.606 5.088 6.488 6.590 6.500 2.29 6.500 0.00

ไทย  9.779 9.867 11.615 11.056 10.000 1.60 10.000 0.00

สหรัฐฯ  3.381 3.355 3.349 2.763 3.050 -3.92 3.300 8.20

อื่น ๆ  4.852 4.619 4.508 4.119 4.140 -4.23 4.281 3.41

รวม  42.744 40.219 48.116 47.537 46.855 3.57 47.956 2.35

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 751 มิถุนายน 256222

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 4 ปริมาณการนําเขาขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.450 0.470 0.450 0.490 0.500 15.58 0.500 0.00

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.700 15.58 0.725 3.57

บราซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.750 11.30 0.800 6.67

เบอรกินา 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 4.000 -5.14 4.000 0.00

ไอเวอรี่โคสต 1.150 1.300 1.350 1.500 1.600 8.37 1.600 0.00

อียู 1.786 1.816 1.985 1.919 2.000 2.86 2.000 0.00

กานา 0.580 0.700 0.650 0.830 0.800 8.48 0.800 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.850 18.48 0.900 5.88

อิหราน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.200 0.00

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.300 8.11 1.350 3.85

ญี่ปุน 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนยา 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มาเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.815 3.15 0.785 -3.68

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.675 1.95 0.700 3.70

เนปาล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 2.200 0.93 2.400 9.09

ฟลิปปนส 2.000 0.800 1.200 2.500 2.800 19.87 2.700 -3.57

ซาอุดิอาระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.300 1.350 -3.05 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.250 5.99 1.300 4.00

แอฟริกาใต 0.912 0.954 1.054 1.071 1.100 5.03 1.050 -4.55

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.900 5.38 0.900 0.00

อื่น ๆ 17.549 16.309 20.60 20.07 18.13 2.76 18.72 3.23

รวม 42.744 40.219 48.116 47.537 46.855 3.57 47.956 2.35

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.500 0.26 35.600 0.28

บราซิล 7.925 7.900 7.950 7.750 7.700 -0.76 7.650 -0.65

พมา 10.500 10.400 10.000 10.200 10.250 -0.67 10.400 1.46

กัมพูชา 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.400 2.33

จีน 141.000 141.028 141.761 142.487 144.290 0.57 145.000 0.49

อิยิปต 4.000 3.900 4.300 4.200 4.000 0.74 3.800 -5.00

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.819 101.100 1.14 102.000 0.89

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.100 -0.04 38.000 -0.26

ญี่ปุน 8.830 8.806 8.730 8.600 8.556 -0.86 8.480 -0.89

เกาหลีใต 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.500 -4.50

เนปาล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.230 4.10 4.280 1.18

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 7.100 7.200 4.45 7.300 1.39

ฟลิปปนส 13.000 12.900 12.900 13.250 13.900 1.62 14.450 3.96

เวียดนาม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.500 -0.91 22.000 2.33

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 10.800 3.50 10.900 0.93

สหรัฐฯ 4.284 3.578 4.230 4.300 4.286 1.86 4.445 3.71

อื่น ๆ 68.046 67.947 76.418 71.450 75.892 2.72 77.366 1.94

รวม 474.912 468.747 483.842 482.582 492.030 1.00 496.126 0.83

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

(ประมาณการเดือน พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ  1.592 1.205 0.854 1.5 1.346 -1.16 1.246 -7.43

จีน  76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 117.000 1.74

อินเดีย  17.800 18.400 20.550 22.600 25.000 9.25 25.000 0.00

อินโดนีเซีย  4.111 3.509 2.915 4.163 3.661 -0.61 3.558 -2.81

ญี่ปุน  2.821 2.552 2.410 2.228 1.949 -8.38 1.794 -7.95

ฟลิปปนส  2.409 2.117 2.003 2.288 3.388 7.89 3.838 13.28

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 3.174 -29.96 3.624 14.18

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.702 -2.70 1.867 9.69

อื่น ๆ  20.637 19.364 19.002 18.775 17.750 -3.27 17.405 -1.94

รวม  135.048 142.345 149.618 162.063 169.922 6.07 172.219 1.35

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.202 ลานตัน 
มูลคา 2,857 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.334 ลานตัน 
มูลคา 4,541 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 39.52 
และรอยละ 37.08 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.82 
ลานตัน มูลคา 1,907 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 1.11 ลานตัน 
มูลคา 2,451 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 26.13 
และรอยละ 22.20 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนพฤษภาคม 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับ
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.91 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.11 บาท ในเดอืนท่ีผานมารอยละ 9.48 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
2.55 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 25.10
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 4.99 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 5.24 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.77 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
5.71 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.61
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.22 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับในเดือนกอน แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
7.21 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.73
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 13.53 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.74 บาท 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 1.53 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
16.58 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.40

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.72 ลานไร ผลผลิต 31.55 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.62 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ลานไร ผลผลิต 
29.37 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.53 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.68 รอยละ 7.42 และ
รอยละ 2.55 ตามลําดับ โดยเดือนพฤษภาคม 2562 คาดวา
จะมผีลผลิตออกสูตลาด 0.94 ลานตนั (รอยละ 2.97 ของผลผลิต
ทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.14 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

เมษายน 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.436 ลานตัน มูลคา 2,929 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.301 ลานตัน มูลคา 1,966 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 44.85 และรอยละ 
48.98 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 296.890 ตัน มูลคา 
2.509 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 361.890 ตัน มูลคา 2.639 
ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 17.96 และรอยละ 
4.93 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2562/63 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
วามี 1,133.78 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 1,119.00 ลานตัน ในป 
2561/62 รอยละ 1.32 โดยสหรฐัอเมรกิา บราซลิ สหภาพยุโรป 
อินเดีย เม็กซิโก แคนนาดา แอฟริกาใต อินโดนีเซีย รัสเซีย และ
อยีปิต ผลติไดเพิม่ขึน้ สงผลใหผลผลติในภาพรวมของโลกเพ่ิมขึน้

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,145.01 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,132.33 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 1.12 
โดยสหรฐัอเมรกิา จนี บราซลิ เมก็ซโิก อียปิต ญีปุ่น อารเจนตนิา 
แคนนาดา เวียดนาม อินโดนีเซีย อิหราน และไนจีเรีย มีความ
ตองการใชเพ่ิมขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 171.33 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 168.00 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 1.98 
โดยบราซิล อารเจนตินา รัสเซีย และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก ญี่ปุน สาธารณรัฐโดมินิกัน 
อหิราน เกาหลใีต อยีปิต จนี โคลมัเบยี ซาอดุอิาระเบีย แอลจเีรีย 
มาเลเซีย โมร็อกโก ตุรกี ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ กัวเตมาลา 
และเคนยา มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนพฤษภาคม 2562 (1-15 พฤษภาคม 2562) 
ปริมาณการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 135 ตัน (สมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนพฤษภาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.38 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 7.82 บาท ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 5.63 และ
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.48 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 
รอยละ 12.97 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.85 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.10 บาท 

ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 4.10 และลดลงจากกิโลกรัม
ละ 6.66 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 12.16
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.72 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 8.92 บาท ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 
2.24 และลดลงจากกโิลกรมัละ 10.39 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2561 รอยละ 16.07 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.18 บาท 
ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 1.71 และลดลงจากกิโลกรัม
ละ 9.56 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 15.90
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 288.60 ดอลลาร
สหรฐัฯ (9,095 บาท/ตนั) ลดลงจากตนัละ 293.13 ดอลลารสหรฐัฯ 
(9,271 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 1.55 และ
ลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 176.00 บาท เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 เฉลีย่ตนัละ 340.00 ดอลลารสหรัฐฯ (10,784 
บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 15.12 และลดลงในรูปของเงินบาท
ตันละ 1,689 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 146.82 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,689 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 140.55 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,500 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2562 
รอยละ 4.46 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 189.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 155.31 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,993 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 5.47 และลด
ลงในรูปของเงินบาทตันละ 304.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมนัเสน ราคาเฉลีย่ตนัละ 217 ดอลลารสหรฐัฯ 
ราคาทรงตัวเทากับ ในเดือนที่ผานมา แตลดลงจากตันละ 246 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 11.79
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา

 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 453 
ดอลลารสหรฐั ราคาลดลงจากตันละ 461 ดอลลารสหรฐัฯ ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 1.74 และลดลงจากตันละ 552 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.93

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 325.94 339.28 -3.93

ผลผลิต 1,133.78 1,119.00 1.32

นําเขา 171.33 168.00 1.98

สงออก 171.33 168.00 1.98

ใชในประเทศ 1,145.01 1,132.33 1.12

สต็อกปลายป 314.71 325.94 -3.45

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 10 พฤษภาคม 2562 วามี 58.72 ลานตัน 
ลดลงจาก 59.83 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.86 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย บูรกินา 
ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 มี 59.43 ลานตัน ลดลงจาก 59.47 
ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 0.07 โดยสหรัฐอเมริกา ซูดาน 
จีน ไนเจอร มาลี และสหภาพยุโรป มีความตองการใชลดลง 
ดานการคาโลกคาดวาม ี3.68 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 3.53 ลานตนั 
ของป 2561/62 รอยละ 4.26 โดยสหรัฐอเมริกา ยูเครน และ

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.21 4.85 7.53

ผลผลิต 58.72 59.83 -1.86

นําเขา 3.68 3.53 4.26

สงออก 3.68 3.53 4.26

ใชในประเทศ 59.43 59.47 -0.07

สต็อกปลายป 4.50 5.21 -13.52

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

อินเดีย สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับญี่ปุน เม็กซิโก ซูดาน เคนยา 
ซูดานใต ชิลี และโซมาเลีย นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนพฤษภาคม 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนพฤษภาคม 
2562 (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 พบวาเนื้อท่ีปลูกลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และรอยละ 2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนพฤษภาคม 2562 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่เขยีวผิวมนัเมลด็ใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคากโิลกรมัละ 
18.27 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.57 บาท ของเดือน
เมษายน 2562 รอยละ 22.49 
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถัว่เขยีวผิวมนัเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉล่ียกโิลกรมัละ 28.00 บาท 

ทรงตัวเทากับเดือนเมษายน 2562 แตสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 
24.00 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 16.67
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 26.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 4.00 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 18.18
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของเดือนเมษายน 2562 
รอยละ 8.00 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 8.75
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 17.00 บาท 
สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 16.00 บาท ของเดอืนเมษายน 2562 
รอยละ 6.25 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.00 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 1.67
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.00 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 3.70 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 12.00
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีร้าคากิโลกรมัละ 28.96 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 28.97 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 0.03 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.95 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 16.07
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 26.95 บาท 
สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 25.95 บาท ของเดอืนเมษายน 2562 
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เดือน

21.34 22.95 24.30 23.84

28.76

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

 ในป 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.149 ลานไร 
ลดลงจาก 0.150 ลานไร ในป 2561/62 รอยละ 0.67 ผลผลิต 
43,087 ตนั ผลผลติตอไร 290 กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 42,898 ตนั 
และผลผลิตตอไร 286 กิโลกรัม ในป 2561/62 รอยละ 0.44 
และรอยละ 1.40 ตามลําดับ 

รอยละ 3.85 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.94 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561รอยละ 17.48
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
27.96 จากราคากิโลกรัมละ 25.95 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 7.75 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.90 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561รอยละ 65.44
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 

17.90 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.90 บาท ของเดือน
เมษายน 2562 รอยละ 5.92 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
12.88 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 38.98
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 28.76 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.76 บาท ของเดือนเมษายน 
2562 รอยละ 3.60 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.75 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2561 รอยละ 11.69

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรฐัประมาณการผลผลติถัว่เหลอืงโลก
ป 2562/63 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 มีประมาณ 355.66 
ลานตัน ลดลงจาก 362.08 ลานตัน ของปที่ผานมารอยละ 1.77

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลืองชนิดคละใน
เดือนนี้ ไมมีรายงานราคา 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง
สกัดน้ํามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

สหรัฐอเมริกา 123.66 112.95

บราซิล 117.00 123.00

อารเจนตินา 56.00 53.00

จีน 15.90 17.00

อินเดีย 11.55 10.90

ปารากวัย 9.00 10.20

แคนาดา 7.30 6.30

อื่น ๆ 21.71 22.32

รวม 362.08 355.66

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, May 2019

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนพฤษภาคม 
2562 (ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
มิถุนายน 2562) มีเนื้อที่ปลูก 93,258 ไร ผลผลิต 32,810 ตัน 
และผลผลิตตอไร 352 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2562/63 ที่มี
เนื้อที่ปลูก 99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน และผลผลิตตอไร 
338 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 6.72 และผลผลิต
ลดลงรอยละ 3.02 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.14 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนพฤษภาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.34 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 30.50 บาท ของเดือนเมษายน 2562 
รอยละ 3.80 และลดลงจากกิโลกรัมละ 33.70 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2561 รอยละ 12.94
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.89 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 54.05 บาท ของเดือนเมษายน 2562 
รอยละ 5.85 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.07 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2561 รอยละ 1.64

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 46.58 44.92 -3.56

นําเขา 2.99 3.16 5.69

สงออก 3.36 3.59 6.85

สกัดนํ้ามัน 18.39 18.12 -1.47

สต็อกปลายป 4.43 4.00 -9.71

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 2.40

อินเดีย 6.65 5.75 -13.53

อื่น ๆ 22.84 21.67 -5.12

รวม 46.58 44.92 -3.56

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

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 818.96 เซนต (9.62 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 
893.22 เซนต (10.50 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.31 
และลดลงจากบุชเชลละ 1,017.60 เซนต (12.03 บาท/กก.) ใน
เดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.52
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 292.93 ดอลลารสหรัฐฯ (9.36 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 307.61 ดอลลารสหรัฐฯ (9.84 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 4.77 และลดลงจากตันละ 381.82 ดอลลาร
สหรัฐฯ (12.28 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอย
ละ 23.28
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนพฤษภาคมจะมีประมาณ 1.542 ลานตัน
คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.278 ลานตัน ลดลงจากผลผลิต
ปาล มทะลาย 1.716 ล านตัน คิดเป นน้ํามันปาล มดิบ 
0.309 ลานตัน ของเดือนเมษายน คิดเปนรอยละ 10.14 
และรอยละ 10.03 ตามลําดับ

การตลาด

  ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
ตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวลดลงอยูที่ 1,984 
รงิกติตอตนั (478.53 ดอลลารสหรฐัฯ) ลดลงรอยละ 1.3 ซึง่ราคา
นํ้ามันปาลมดิบปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน เน่ืองจาก
สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราภาษีสําหรับสินคาของจีน ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวลงสงผลกระทบตอราคา
นํ้ามันปาลมดิบปรับตัวลดลง และนํ้ามันพืชถั่วเหลืองที่แขงขัน

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.00 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 60.00 บาท ของเดอืนเมษายน 
2562 และเดือนพฤษภาคม 2561
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
46.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 51.00 บาท ของเดือน
เมษายน 2562 และเดือนพฤษภาคม 2561

เพือ่แยงสวนแบงตลาดโลก ทัง้นี ้คาดวานํา้มนัปาลมดบิจะทรงตวั
อยูในชวง 1,940-1,967 ริงกิตตอตัน

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลีย่กิโลกรัมละ 1.86 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1.96 บาท ใน
เดอืนทีผ่านมารอยละ 5.10 และลดลงจากกโิลกรมัละ 3.11 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 40.19 
 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.45 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.35 บาท 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 7.17 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
20.10 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.16 
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดัม 
เฉลี่ยตันละ 513.41 ดอลลารสหรัฐฯ (16.41 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 534.21 ดอลลารสหรัฐฯ (17.10 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.89 และลดลงจากตันละ 658.17 
ดอลลารสหรัฐฯ (21.18 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่
ผานมารอยละ 21.99 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ยตันละ 1,990.57 ริงกิต (15.39 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 2,103.50 ริงกิต (16.49 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 5.37 และลดลงจากตันละ 2,415.69 ริงกิต (19.80 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.60 

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีผลผลิต 
44.92 ลานตัน ลดลงจาก 46.58 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 
3.56 หรือคดิเปนรอยละ 8.53 ของผลผลติพชืน้ํามนัของโลก โดย
ถัว่เหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2562/63 มปีรมิาณ 
355.66 ลานตัน 74.80 ลานตัน และ 50.95 ลานตัน ตามลําดับ 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลก
ป 2562/63 ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 27.32 
ลานตนั เพ่ิมข้ึนจาก 26.95 ลานตนัของป 2561/62 รอยละ 1.37

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานน้ําตาล

ทั่วประเทศ

  ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนพฤษภาคม  2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.51 17.65 0.80

ผลผลิต 26.95 27.32 1.37

นําเขา 8.94 9.87 10.40

ใชในประเทศ 26.73 27.42 2.58

สงออก 8.91 9.87 10.77

สต็อกปลายป 17.65 16.48 -6.62

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA  
 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการ
ใชฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 27.42 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 26.73 ลานตนัของป 2561/62 รอยละ 2.58 ดานการนาํเขา 
มีปริมาณ 9.87 ล านตัน เ พ่ิมขึ้นจาก 8.94 ล านตัน 
ของป 2561/62 รอยละ 10.40 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.87 
ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 8.91 ลานตนัของป 2561/62 รอยละ 10.77

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนพฤษภาคม สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซือ้-ขายลวงหนาเพือ่สงมอบเดอืนกรกฎาคม 2562 
ทาํสญัญาเดอืนพฤษภาคม เฉลีย่ปอนดละ 69.79 เซนต (กิโลกรมัละ 
49.35 บาท) ลดลงจากปอนดละ 77.26 เซนต (กิโลกรัมละ 
54.53 บาท) ของเดือนเมษายน 2562 รอยละ 9.67 และลดลง
ในรปูเงนิบาทกโิลกรมัละ 5.18 บาท และลดลงจากปอนดละ 86.87 
เซนต (กิโลกรัมละ 61.56 บาท) ของเดือนพฤษภาคม 2561 
รอยละ 19.66 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 12.21 บาท

และน้ําตาลทราย ไดรายงานการเก็บเก่ียวออยและการผลิต 

นํ้าตาลทรายตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 

8 พฤษภาคม 2562 วามอีอยเก็บเก่ียวเขาโรงงานนํา้ตาลไปแลว

จํานวน 130,970,004 ตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 14,572,399 ตัน 

แยกเปนน้ําตาลทรายดบิ 11,327,123 ตนั และนํา้ตาลทรายขาว 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 เม.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 เม.ย. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ก.ค. 62 11.85 11.36 11.81 12.77 -0.96

ต.ค. 62 12.21 11.85 12.17 13.09 -0.92

มี.ค. 63 13.18 12.87 13.15 13.96 -0.81

พ.ค. 63 13.29 13.01 13.26 14.03 -0.77

ก.ค. 63 13.39 13.15 13.38 14.08 -0.70

ต.ค. 63 13.57 13.36 13.56 14.20 -0.64

มี.ค. 64 14.00 13.89 14.08 14.71 -0.63

พ.ค. 64 13.97 13.92 14.10 14.70 -0.60

ก.ค. 64 13.99 13.95 14.12 14.67 -0.55

ต.ค. 64 14.16 14.12 14.26 14.77 -0.51

มี.ค. 65 14.49 14.44 14.59 15.06 -0.47

3,245,276 ตัน คาความหวานของออยเฉลี่ย 12.64 ซี.ซี.เอส. 

ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตันออย 111.27 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานการสงออกนํ้าตาลของอินเดีย

  ประธานสมาคมการคานํ้าตาลของอินเดีย รายงานวา 

โรงงานนํ้าตาลของอินเดียไดทําสัญญาสงออกนํ้าตาล จํานวน 

3.00 ลานตัน นับตั้งแตเริ่มฤดูการผลิต 1 ตุลาคม โดยนํ้าตาล

จาํนวน 2.85 ลานตนั ไดมกีารเตรยีมการเพือ่สงออก และนํา้ตาล

จํานวน 2.13 ลานตัน ไดสงออกไปแลวภายในวันที่ 6 เมษายน 

2562 โดยเปนน้ําตาลทรายดบิจาํนวน 976,000 ตนั สวนทีเ่หลอื

เปนนํ้าตาลทรายขาว สงออกไปยังประเทศบังคลาเทศ อิหราน 

ศรีลังกา และโซมาเลีย
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ี ซือ้ขายลวงหนาสงมอบเดอืนมถินุายน

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
58.41 บาท เพิ่มขึ้นจาก 57.23 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  2.05
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
57.26 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.08 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  2.10
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.48 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 49.68 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.63
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.17 บาท ลดลง
จาก 40.27 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 0.10 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.26

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
58.16 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.98 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.06
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
57.01 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.83 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  2.11
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.23 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 49.43 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.63
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.92 บาท ลดลง
จาก 40.02 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 0.10 บาท 
หรือลดลงรอยละ  0.26

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
179.42 เซนตสหรัฐฯ (54.18 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 171.20 เซนต
สหรัฐฯ (54.08 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  8.22 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  4.80
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
204.74 เยน (58.26 บาท) เพ่ิมขึ้นจาก 184.94 เยน 
(51.85 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 19.80 เยน 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.71

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – เมษายน 
ป 2562 มีปริมาณ 1.12 ลานตัน (1.14 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.75 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ทีม่ผีลผลติ 1.09 ลานตนั (1.11 ลานตนัยางดบิ) โดยชวงทีผ่ลผลติ
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 44.05 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก
ในป 2561 มีปริมาณ 13.80 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 
รอยละ 3.45 ที่มีปริมาณ 13.34 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – 
มีนาคม ป 2562 มีปริมาณ 0.958 ลานตัน ลดลงรอยละ 4.6 
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 1.004 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2561 
มีปริมาณ 13.98 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 5.19 
ที่มีปริมาณ 13.29 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
48.35 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.74 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
47.85 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.24 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.49
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
47.35 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.74 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.53
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.82 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 21.92 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.09
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.71 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 18.72 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.99 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.30
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.76 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 44.75 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.01 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.25
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให

ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 

เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก

จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 

ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ

ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้

เปนปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟ

สมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟ

ออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ 

ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่

ปลูกในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่ม

ใหผลในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวยตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุ

ท่ีใหผลผลิตสูง ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – 

เดือนกุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมน้ํามัน และ

ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกร

จึงโคนตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก สําหรับผลผลิต

ตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 

2559 ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอก

กาแฟบาน ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึง

ติดผลนอยกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือน

ธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลติภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟ

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการ

บริโภคภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อ

สงออก 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 ทั้งเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 4 เดอืนแรก 

(ม.ค. – เม.ย.) ของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปที่ผานมา มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 103.09 ตัน 

มูลคา 19.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 38.55 และรอยละ 25.50 
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ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 52.02 ตัน 

มลูคา 13.02 ลานบาท โดยปรมิาณลดลงรอยละ 2.75 สวนมลูคา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.59 สาํหรบักาแฟสาํเรจ็รปูมีปรมิาณการสงออก 

1,044.98 ตัน มูลคา 218.13 ลานบาท โดยปริมาณลดลง

รอยละ 27.85 สวนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.59 ตามลําดับ 

และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 6,886.38 ตัน 

มูลคา 718.29 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.13 และรอยละ 

22.67 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 4 เดือนแรก 

(ม.ค. – เม.ย.) ของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปที่ผานมา มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 3,910.08 ตัน 

มลูคา 215.30 ลานบาท เพิม่ขึน้รอยละ 12.98 และรอยละ 0.86 

ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 582.73 ตัน 

มูลคา 160.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.35 และ

รอยละ 7.90 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 

1,944.14 ตัน มูลคา 505.48 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.11 

และรอยละ 15.80 ตามลาํดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีริมาณ

การนําเขา 1,637.41 ตัน มูลคา 262.52 ลานบาท โดยปริมาณ

ลดลงรอยละ 15.26 สวนมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.97

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 

เพิ่มขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 15.85 

เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น รองลงมาไดแก ประเทศ

เวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

8.738 ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 122.97 เซนต/ปอนด (86.65 บาท/กิโลกรัม) 

เพิ่มขึ้นจาก 120.91 เซนต/ปอนด (85.30 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 1.67

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 71.85 เซนต/ปอนด (50.63 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 73.46 เซนต/ปอนด (51.82 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 2.19 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

8.738

9.164

9.258

9.616

9.815

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.85

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

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนาม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดา 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมาลา 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล

2. เวียดนาม

3. โคลัมเบีย

4. อินโดนีเซีย

5. ฮอนดูรัส

6. เอธิโอเปย

7. อินเดีย

8. ยูกันดา

9. เม็กซิโก

10. เปรู

อื่นๆ

3.26

1.64

0.80

0.63

0.31

0.39

0.33

0.21

0.19

0.17

1.30

2.96

1.74

0.84

0.73

0.32

0.39

0.35

0.22

0.14

0.21

1.29

3.37

1.60

0.88

0.64

0.45

0.42

0.31

0.31

0.20

0.25

1.29

3.05

1.76

0.83

0.62

0.46

0.42

0.32

0.26

0.24

0.26

1.30

3.80

1.82

0.86

0.65

0.46

0.43

0.31

0.29

0.27

0.26

1.31

3.46

2.23

1.33

-0.71

12.28

2.68

-1.85

8.10

13.50

11.15

0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2562 เก็บเกี่ยวหมดแลว และ
สวนใหญอยู ในมือของพอคาคนกลางที่เก็บไวเพ่ือรอราคา 
ผลผลติโดยรวมจะเพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาจากประมาณ 2,000 ตนั 
เปน 2,200 ตัน ในป 2562 อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยู
ในระดบัเดมิถงึลดลงและบางพืน้ทีเ่ริม่ปลกูทเุรยีนแซมตนพรกิไทย 
เนื่องจากราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว ราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บาท 
พริ ก ไทยขาว - ดี  เ ฉลี่ ยกิ โ ลกรั มละ  180 -220  บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 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 มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป 2562 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
130 ตัน มูลคา 32.26 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 59 ตนั มลูคา 20.86 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
64 มูลคา 11.40 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพริกไทย ประจําเดอืน

พฤษภาคม 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
 สําหรับเดือนพฤษภาคม ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90 บาท ราคาทรงตัวเท ากับ
เดือนที่ผานมา และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
190 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 2.701

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท บาท ราคาทรงตวัเทากับปท่ีผานมา ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเท ากับป ที่ผ านมา
ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
240 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 315 บาท ราคาทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 3 สัปดาห
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในเดือนนี้เปนชวงฤดูที่ผลผลิตสับปะรดปเริ่มออก
สู ตลาด โดยมีผลผลิตสับปะรดประมาณวันละ 6,000 ตัน 
และออกสู ตลาดเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา อยางไรก็ตาม
หลายพื้นที่ประสบภาวะแลง และโรงงานแปรรูปตองปรับกําลัง
การผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาด สงผลใหราคาสับปะรด
โรงงานที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา
เล็กนอย

การคา

 เดือนมีนาคม 2562 สงออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ
สับปะรด ปริมาณ 51,068 ตัน มูลคา 1,407.72 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 47,649 ตัน มูลคา 1,305.96 ลานบาท 
ในเดือนกุมภาพันธ 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.17 และ
รอยละ 7.79 และลดลงจากปริมาณ 57,055 ตัน มูลคา 
1,721.74 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 
10.49 และรอยละ 18.24

สับปะรดกระปอง (ต้ังแตป 2560 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 36,585 ตัน มูลคา 873.50 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 35,606 ตัน มูลคา 853.73 ลานบาท 
ในเดือนกุมภาพันธ 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.75 และ
รอยละ 2.32 และลดลงจากปริมาณ 40,324 ตัน มูลคา 
1,112.10 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 
9.27 และรอยละ 21.46

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 9,115 ตัน มูลคา 284.57 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 7,377 ตัน มูลคา 224.59 ลานบาท 
ในเดือนกุมภาพันธ 2562 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 23.56 และ
รอยละ 26.71 และลดลงจากปริมาณ 11,228 ตัน มูลคา 

360.34 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 
18.82 และรอยละ 21.03

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,396 ตัน มูลคา 166.75 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,456 ตัน มูลคา 170.52 ลานบาท 
ในเดือนกุมภาพันธ 2562 หรือลดลงรอยละ 2.43 และรอยละ 
2.21 และลดลงจากปริมาณ 2,827 ตนั มลูคา 195.17 ลานบาท 
ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 15.24 และรอยละ 
14.56

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 232 ตัน มูลคา 31.51 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 58 ตัน มูลคา 10.82 ลานบาท ในเดือน
กุมภาพันธ 2562 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 296.30 และรอยละ 
19.02 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 56 ตัน มูลคา 3.66 ลานบาท 
ในเดือนมีนาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา และ 6 เทา

สับปะรดแหง 

  สงออกปริมาณ 22 ตัน มูลคา 4.38 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 83 ตัน มูลคา 9.94 ลานบาท ในเดือน
กุมภาพันธ 2562 หรือลดลงรอยละ 73.25 และรอยละ 
55.90 และลดลงจากปริมาณ 51 ตัน มูลคา 5.96 ลานบาท 
ในเดือนมีนาคม 2561 หรือลดลงร อยละ 55.94 และ
รอยละ 26.47

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 2,715 ตัน มูลคา 47.00 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 2,066 ตัน มูลคา 36.35 ลานบาท ในเดือน
กุมภาพันธ 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.38 และรอยละ 29.29 
และเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 2,568 ตัน มูลคา 44.50 ลานบาท 
ในเดือนมีนาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นร อยละ 5.73 และ
รอยละ 5.62

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กิโลกรมัละ 
6.20 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 5.49 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 12.84 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.29 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 170.52
 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
7.55 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 6.82 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 10.67 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.39 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.11 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 751 มิถุนายน 2562 39

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดสุกรเดือนนี้คอนขางคึกคักและคลองตัว 
ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา เนื่องจาก
ในชวงนี้สภาพอากาศคอนขางแปรปรวนและรอนจัดใน
หลายพื้นที่ทําใหสุกรเจริญเติบโตชาปริมาณสุกรออกสูตลาด
ไมมากนกั สงผลใหราคาสกุรมชีวีติทีเ่กษตรกรขายไดแนวโนมสงูขึน้
อยางตอเนื่อง แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาสูงขึ้นเล็กนอย
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ีค. 2562 
มีปริมาณ 162 ตัน มูลคา 14.15 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
ก.พ. 2562 มีปริมาณ 140 ตัน มูลคา 12.04 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 15.71 และรอยละ 17.52 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน มี.ค. 2562 
มีปริมาณ 574 ตัน มูลคา 154.96 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ก.พ. 2562 มีปริมาณ 648 ตัน มูลคา 165.77 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 16.36 และรอยละ 6.52 ตามลาํดบั ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 70.74 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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สงูขึน้จากกิโลกรัมละ 69.04 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.46 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 71.30 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.40 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 70.80 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 71.90 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
2,150 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 2,100 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 2.38

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 73.50 บาท สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 72.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.38

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดอืนนีร้าคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดคอนขางทรงตวั
จากเดือนที่ผานมา เนื่องจากในชวงนี้สถานศึกษาเพิ่งเริ่มทยอย
เปดเทอมในชวงกลางเดือนทําใหความตองการบริโภคใกลเคียง
กับผลผลิตไกเนื้อที่ออกสูตลาด แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคา
ทรงตัว 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน มี.ค. 
2562 ปรมิาณ 27,270 ตนั มลูคา 2,005.30 ลานบาท สูงขึน้จาก
เดอืน ก.พ. 2562 ปรมิาณ 24,205 ตนั มลูคา 1,774.65 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 12.66 และรอยละ 13.00 ตามลําดับ  

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน มี.ค. 2562 ปริมาณ 
52,293 ตัน มูลคา 7,153.85 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 
2562 ปริมาณ 47,088 ตัน มูลคา 6,498.94 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 11.05 และรอยละ 10.08 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ 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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.ก.ค.มิ.ย. ก.ย.

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณตลาดไขไกเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกร
ขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา แมวาการเลี้ยงไขไก
จะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด (Evap) แตเนื่องจากภาวะอากาศ
ทีแ่ปรปรวนและรอนจดัในหลายพืน้ทีท่าํใหแมไกออกไขไมมากนกั 
ขณะที่ความตองการบริโภคเริ่มมีมากข้ึนในชวงสถานศึกษา
ตางๆ เปดภาคเรียน แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะสูงขึ้น
เล็กนอย
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดอืน ม.ีค. 2562 มปีรมิาณ 36.63 ลานฟอง มลูคา 97.63 ลานบาท 
สูงขึ้นจากเดือน ก.พ. 2562 มีปริมาณ 34.23 ลานฟอง 
มูลคา 84.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.01 และรอยละ 
16.17 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ฮองกง และมาเลเซยี

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ย ท้ังประเทศ
รอยฟองละ 267 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 264 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.14 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 293 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 278 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 257 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศของ
บริษัท ซี.พี. ตัวละ 22.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 14.50 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 51.72
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ท้ังประเทศ กโิลกรมัละ 
36.83 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.79 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.11 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.74 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.98 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 299 บาท สูงขึ้น
จากรอยฟองละ 282 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.03
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โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 321 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 322 บาท ของเดอืน
ที่ผานมารอยละ 0.31 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 
รอยฟองละ 326 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 
330 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 305 บาท และภาคใต
รอยฟองละ 350 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ร าค า โค  ( ขนาดกลา ง )  ที่ เ กษตรกรขาย ได  
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 89.55 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
88.53 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.03 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.85 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 85.52 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
88.07 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.72 บาท
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กระบือ

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 70.79

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 73.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 36.83

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50 34.5

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 278 278 279 281 282 254 262 264 272 274 262 264 267

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

311 311 311 311 309 269 276 286 291 278 262 282 299

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 326 325 330 326 328 328 324 326 325 328 327 322 321

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.55

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.82

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.82 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
69.61 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.30 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.70 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.99 บาท สวนภาคกลาง และภาคใต 
ไมมีรายงานราคา

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนพฤษภาคม 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนพฤษภาคม 2562 

พบวา ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลากรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายได

ในเดือนพฤษภาคมที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ หมึกกระดอง 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า
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ปลาทู และปลาเปด สวนสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ คือ กุงขาวแวนนาไม 

ปลาชอนสด และปลาดุกบิ๊กอุย ราคามีแนวโนมลดลง สําหรับ

สถานการณขาวที่สําคัญมีดังนี้

 ภาคการผลิตอาหารทะเลเวียดนาม ตนทุนการผลิตสูงขึ้น

 มรีายงานจากวารสารขาวกุง เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562 

วาความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลเวียดนามลดลง เนื่องจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสวน

ของอาหารสัตว วัตถุดิบ ไฟฟาและแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ไฟฟามีความสําคัญตอการทําฟารม การแปรรูปผลิตภัณฑ

สัตวนํ้า และโรงงานอาหารสัตว ปจจุบันราคาเฉลี่ยของคาไฟฟา

เพิ่มขึ้นรอยละ 8.36 ซึ่งการไฟฟาควรพิจารณาและกําหนด

นโยบายที่เหมาะสม เพื่อเอื้อตอการผลิตในภาคเกษตรกรรม

และการประมง ภาครัฐควรใหสินเชื่อพิเศษ สําหรับธุรกิจใน

การแปลงอุปกรณไฟฟาเกาเปนเครื่องจักรใหม รวมทั้งสงเสริม

การใชทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน

2. สถานการณการตลาดเดือนเมษายน 2562

 ปริมาณการนําเขากุงของสหรัฐอเมริกาพุงสูงขึ้นอีกครั้ง

ในขณะที่มูลคาการนําเขาไมไดสูงตามปริมาณ

 มีรายงานจาก Undercurrentnews เมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2562 วาปริมาณการนําเขากุงจากสหรัฐอมริกา

เริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากปริมาณที่ลดลงอยางตอเน่ือง

ติดตอกัน 2 เดือน ตั้งแตตนป 2019 ขอมูลจาก National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

ในเดือนมีนาคมการนําเขากุ งของอเมริกาที่ 48,741 ตัน 

เพ่ิมขึ้น รอยละ 6 จากชวงเดียวกันของป 2018 ซึ่งเพิ่มขึ้น

เปนครั้งแรกนับจากเดือนมกราคมและกุมภาพันธ โดยปริมาณ

นําเขาลดลง รอยละ 12 และ รอยละ 10 ตามลําดับในชวง

เวลาดังกลาว อยางไรก็ตามมูลคาการนําเขาลดลงจาก 439.0 

ลานดอลลารสหรฐัฯ ในป 2018 เปน 415.9 ลานดอลลารสหรฐัฯ

ในเดือนมีนาคม 2019 ซึ่งคิดเปนการลดลงรอยละ 5 ประเทศ

ผูนําเขากุงสูงสุดของสหรัฐอเมริกา คือ อินเดีย โดยปริมาณ

การนําเขากุงจากอินเดียว 19,375 ตัน ในเดือนมีนาคม 2019 

โดยเพ่ิมสงูถงึกวารอยละ 30 ในชวงเดยีวกันของป 2018 สาํหรบั

ปริมาณการนําเขาจากอินเดีย คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณ

การนําเขากุงทั้งหมดในเดือนมีนาคม

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนพฤษภาคม 2562

 ราคาสัตวนํ้าที่ สําคัญบางชนิดในเดือนพฤษภาคม 

มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ คือ

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตวั/กก. ราคาทีช่าวประมงขายได

เฉลีย่กิโลกรัมละ 137.89 บาทราคาลดลงจาก 145.79 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.40 

  ราคาขายสงกุ งขาวขนาดกลาง (70 ตัว/กก.) 

จากตลาดทะเลไทย เฉลีย่กิโลกรัมละ 136.25 บาท ราคาเพิม่ข้ึน

จาก 125.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.00

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาว

ประมงขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 155.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

140.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 10.70

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กโิลกรมัละ 81.13 บาท ราคาเพิม่ขึน้จาก 79.62 บาท ของเดอืน

ที่ผานมารอยละ 1.90

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลีย่กโิลกรมัละ 72.84 บาท ราคาลดลงจาก 82.57 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.80

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาท่ี

ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.50 บาท ราคาลดลง

จาก 47.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.10

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปดได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 8.14 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.50

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ราคาทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

4. แนวโนมของราคาเดือนมิถุนายน 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม

ของราคาเดือนมิถุนายน ดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 143.56 บาท/กิโลกรัม ราคา

เพิ่มขึ้นจาก 137.89 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 4.10

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 127.24 บาท/กิโลกรัม 

ราคาลดลงจาก 136.25 บาท/กโิลกรมัของเดอืนกอนรอยละ 6.60

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 148.09 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 155.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.46

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดบัเฉลีย่ 260.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 80.36 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 81.13 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.90 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 75.40 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 72.84 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.50

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ

อยูในระดบั 46.59 บาท/กิโลกรัม ราคาเพ่ิมขึน้จาก 46.50 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.20

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดับ 70.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.25 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 8.18 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.90

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 26.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนทีผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 42.47 70.00
เม.ย. 47.00 70.00
พ.ค. 46.50 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 87.18 120.00
เม.ย. 82.57 120.00
พ.ค. 72.84 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 150.94 140.69
เม.ย. 145.79 125.00
พ.ค. 137.89 136.25

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.

150

120

90

60

30

0

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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.

300
275
250
225
200
175
150
125
100

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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 8.17 25.00
เม.ย. 8.14 26.00
พ.ค. 8.18 26.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00
พ.ค. 155.00 260.00

300

250

200

150

100

50

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

50

40

30

20

10

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2561

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 77.29 85.00
เม.ย. 79.62 85.00
พ.ค. 81.13 85.00

100

80

60

40

20

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

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. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 มรีายงานจากหนงัสอืพมิพกุงไทย เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 

ที่ผานมาวา นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมงดาน

การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายแจงวา ในป 2561 

ประเทศไทยจับปลาไดเพิ่มมากกวาป 2560 ถึง 2 แสนตัน 

ในจํานวนนี้เฉพาะชาวประมงพื้นบานรายยอยจับปลาไดเพิ่ม

กวา 15,000 ตัน การที่มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นทําใหชาวประมง

มีทรัพยากรสัตวนํ้านําไปจําหนายเพิ่มมากขึ้น นํารายไดเขาสู

ครัวเรือนมากขึ้น สวนเรือประมงพาณิชย มีการเพิ่มวันจับปลา

ใหถึง 100 กวาวัน แสดงใหเห็นวาทรัพยากรสัตวนํ้าของไทย

เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ ไมมีปญหาเรือเถื่อน ชาวประมงที่

ทํามาหากินอยูลวนแตไดรับโอกาสการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

วันนี้เรือประมงที่มีใบอนุญาตถูกตองมีอยูประมาณ 10,500 ลํา 

เรือประมงท่ีทําผิดกฎหมายจริงๆ มีไมถึง 300 ลํา และ

ประเทศไทยอันดับการคามนุษยเลื่อนจากเทียร 3 มาเปนเทียร 

2 แลว ในวันที่ 5 มิ.ย. นี้ เปนวันตอตาน IUU สากล ซึ่งจะมี

งานท่ีจัดข้ึนโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

ที่กรมประมง เวลา 9.00 น. – 12.00 ปจจุบันนี้ประเทศไทย

เปนผูนําระดับนานาชาติเรื่องการตอตานประมงผิดกฎหมาย 

เวียดนามซึ่งโดนใบเหลืองอยู ไมตองไปดูงานไกล มาดูงาน

แกปญหาใบเหลืองที่ไทย และไทยกําลังฝกอบรมเจาหนาที่

กัมพูชา เพราะกัมพูชาโดนใบแดง ประเทศไทยเปนตัวอยาง

ทีด่ขีองเพือ่นบานอาเซยีน ในการยกระดบัมาตรฐานการประมง

ของประเทศใหสอดคลองกับอนุสญัญาองคการสหประชาชาตวิา

ดวยกฎหมายทะเล เปนกรอบกติกาสากล

 มรีายงานจากหนงัสอืพมิพกุงไทย เมือ่วนัที ่1 มถินุายน เปนผูนําระดับนานาชาติเรื่องการตอตานประมงผิดกฎหมาย 

ที่ปรึกษากรมประมงแจง

การแกไขปญหา IUU มาถูกทางแลว

✤
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 รายงานจากกหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2562 สิงคโปรกําลังปฏิวัติรูปแบบการทําฟารม

ทั้งการเพาะกุงในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และการ

ปลูกผักชั้นดาดฟาของอาคารที่พักอาศัย ท้ังนี้ สิงคโปรผลิต

อาหารในสัดสวนประมาณ 10 % ของปริมาณอาหารทั้งหมด 

แตเนื่องจากปญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และการเติบโต

ของประชากรคุกคามแหลงอาหารทั่วโลก สิงคโปรตั้งเปา

ที่จะผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 30 % ภายในป 2573 บริษัทซีสเทเนีย 

อะกริคัลเจอร เปน 1 ในกลุ มที่ทําฟารมเกษตรในแนวดิ่ง 

ที่มีอยูจํานวนกวา 30 แหงในสิงคโปร และในชวง 3 ปที่ผานมา 

มีการทําฟารมลักษณะนี้ท่ีเรียกกันวาฟารมลอยฟาเพิ่มขึ้น

สองเทาตัว และเปนการทําฟารมพืชผักและผลไมทุกชนิด

ตั้งแตผักเคล มะเขือเทศสีดา และปลูกสตรอวเบอรีในที่รม และ

ขายผลิตภัณฑเหลานี้ใหแกซูเปอรมารเก็ตทองถิ่น ตลอดจน

รานของชาํทางออนไลน บรษิทัซสัเทเนยี ไดรบัเงินสนบัสนนุ 16 

ลานดอลลาร จากหลายบริษัท รวมทั้ง เทมาเส็ก และโกรก 

เวนเจอร ของออสเตรเลีย นอกจากน้ี เทมาเส็ก ยังจัดหา

เงนิทนุใหแกอะพอลโล อะควาคลัเจอร กรุป ซึง่กาํลังอยูระหวาง

กอสรางบอเลี้ยงปลาสูง 8 ชั้น ที่มีระบบทํางานอัตโนมัติ มูลคา 

70 ลานดอลลารสงิคโปร ซึง่อะพอลโล ระบวุา ฟารมรปูแบบใหม

นี้จะชวยเพิ่มผลผลิตปลากวา 20 เทา จากปจจุบันที่การ

เพาะเลี้ยงปลารูปแบบปกติใหผลผลิตปลาปละ 110 ตัน 

นอกจากการสนับสนุนของบริษัทเทมาเส็กแลว รัฐบาลสิงคโปร 

ยงัทุมงบประมาณ 144 ลานดอลลารสงิคโปรไปกับการวจัิยและ

พฒันาดานอาหาร และสนบัสนนุเงนิทนุแกบรษิทัดานเกษตรกรรม

จํานวน 63 ลานดอลลารสิงคโปร เพื่อใหนําเทคโนโลยีมาใชกับ

กระบวนการผลิตสิงคโปร วางแผนสรางเขตอาหารเกษตรในรม

และสรางฟารมแมลงของประเทศภายในกลางป 2564

ฟารมลอยฟา กุงจากแล็บ

อาหารในอนาคตของสิงคโปร

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

รายการ
2561 2562

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

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

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00

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

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

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

46-0-0 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267

16 - 20 - 0 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,300 12,533 12,633 12,400 12,300 11,900 11,867

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,850 13,000 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700

15 - 15 - 15 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767

13 - 13 - 21 16,867 16,833 16,833 16,833 16,833 16,800 16,833 16,833 16,833 15,850 15,800 15,900 15,933

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.5 จัดอบรม “แอพพลิเคชั่น ฟารม D และ RCMO สนับสนุนการดําเนินงานแปลงใหญ”

สศท.4 รวมการประชุมติดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สศท.6 รวมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดตราด

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) 
เปนประธานเปดการฝกอบรม “โครงการถายทอดการใช แอพพลิเคช่ัน ฟารม D และ RCMO สนับสนุนการดําเนินงานแปลงใหญ” 
แกผูจัดการแปลงใหญ ประธานแปลงใหญ และเกษตรกรในเครือขาย ทั้ง 32 อําเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางอิศราภรณ ชัยกุณา 
ผูอํานวยการสวนสารเทศการเกษตร กลาวรายงาน และไดรับเกียรติจากนายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร 
และ ดร.ชัฐพล สายะพันธ ผูอํานวยการสวนภูมิสารสนเทศการเกษตร ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
มาเปนวิทยากรใหความรูในครั้งนี้ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

✤

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) 
เขารวมการประชุมติดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตที่ 12 
(นายกฤษณพงศ ศรีพงษพันธุกุล) ในเขตพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการฯ ที่ตรวจติดตาม 
ตลอดจนปญหา/อุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ พรอมทั้งลงพื้นท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองนอย อําเภอธวัชบุรี และ บริษัท ทุงกุลาแดรี่ฟูดส จํากัด และตรวจสถานการณนํ้าที่ โครงการบํารุงรักษา
นํ้าชีกลาง บานดอนวิเวก ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด

✤

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (สศท.6) พรอมเจาหนาที่
สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และสวนสารสนเทศการเกษตร ประกอบดวย นางติณณา คัญใหญ นางสาวนริศรา เอ่ียมคุย 
นางสาวสิภาภรณ สุขสละ นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา และนางสาวนํ้าทิพย เมืองอินทร เขารวมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดตราด ซึ่งไดมีการวิเคราะหขอมูลศักยภาพพื้นที่ และแผนที่ความเหมาะสม
ของสินคาเกษตรที่สําคัญระดับจังหวัด วิเคราะหตนทุนการผลิต/ผลตอบแทน สินคา Top4 ของจังหวัด (ยางพารา กุงขาวแวนนาไม ทุเรียน 
เงาะ) และสินคาทางเลือก (มันเทศ ฟกทอง พริก แตงกวา มะพราวนํ้าหอม กาแฟ) รวมถึงวิเคราะหการจัดทําบัญชีสมดุลสินคาเกษตร 
(Balance Sheet) โดยมีนายสมภพ อินทรพักตร เกษตรและสหกรณจังหวัดตราด เปนประธาน ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

✤
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สศท.9 รวมประชุมการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค

สศท.10 จัดกิจกรรม “วันรักตนไมแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2562”

สศท.11 รวมงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2562 จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสุธรรม ธรรมปาโล  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) และ
เจาหนาที่ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค” เพื่อสรางเครือขายและบูรณาการขอมูล 
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในการนี้ สศท.9 ไดนําเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ป 2562 และ
แนวโนมป 2562 จังหวัดสงขลา โดยมีนายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) เปนประธาน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

✤

 วนัที ่3 พฤษภาคม 2562 นางจนิตนา ปญจะ ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรที ่10 จงัหวดัราชบรุ ี(สศท.10) นาํขาราชการ
และเจาหนาที ่จดักจิกรรมวนัรกัตนไมแหงชาต ิประจาํป พ.ศ. 2562 เพือ่สรางความรกั ความสามคัค ีความรวมมอืรวมใจ และกระตุนจติสาํนกึ
เจาหนาที่ในหนวยงานไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพื้นที่สีเขียว และฟนฟูทรัพยากรของชาติใหยั่งยืน โดยรวมกันปลูกตนไม
หลายสายพันธุ ไดแก ตนมะฮอกกานี และตนอินทนิลนํ้า ณ บริเวณวัดบางกระ  ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

✤

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดงาน
วันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2562 ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
นายถนอม โพพลิา ตาํบลสวิีเชยีร อาํเภอนํา้ยืน จังหวัดอบุลราชธาน ีในการนี ้นายไพฑรูย ลลีาพฒัน ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรท่ี 11 
จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) พรอมคณะเจาหนาที่ รวมจัดนิทรรศการใหบริการขอมูลวิชาการดานเศรษฐกิจการเกษตร และแนะนํา
การใชงาน Application ฟารม D ใหแกเกษตรกรท่ีสนใจ โดยมหีนวยงานราชการตางๆ ทีเ่กีย่วของ และเกษตรกรเขารวมงานเปนจาํนวนมาก

✤
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สศก. จัดกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร นาํโดย นางสาวจรยิา 
สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ
และเจาหนาที ่จดักจิกรรมตกับาตรพระสงฆ 9 รปู จากวดัพระศรีมหาธาต ุวรมหาวหิาร 
บางเขน เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

สศก. รวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย เมืองแกว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย
คณะผูบริหารและขาราชการ รวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จพระราชดําเนินในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหนากระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร

✤
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การประชุมจัดทําภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรระดับภาค จ.ชลบุรี

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมไอยราแกรนด จังหวัดชลบุรี โดยมี 
นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร กลาวรายงาน
ถึงวตัถุประสงคในการจดัประชมุ เพือ่ชีแ้จงใหความรูเก่ียวกับการจดัทําภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค การสรางเครือขายการบูรณาการขอมูล 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางหนวยงาน ตลอดจนใหการจัดทําภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป

✤

สศก. จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน Big Cleaning Day ประจําป 2562

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน Big Cleaning Day ประจําป 2562 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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สศก. ครบรอบ 40 ป สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนใหมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหแกโรงพยาบาลในทองถิ่นหางไกล
และทุรกันดาร จากนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ป วันคลายวันสถาปนาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จํานวน 200,000 บาท ณ ทําเนียบ
องคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

✤

สศก. รวมงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป

การสัมมนาโครงการระดมความเห็นเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค 

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม (ภาคใต) 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เปนผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมแสดงความยินดี
กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ป แหงการสถาปนา พรอมทั้งรวมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหแกโรงพยาบาลทองถิ่นหางไกลและกันดาร ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

✤

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เปนประธานการสัมมนา
โครงการระดมความเห็นเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค เพื่อบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม (ภาคใต) 
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูประกอบการภาคเอกชน และ
ผูนําเกษตรกรในสวนภูมิภาค รวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง/มาตรการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนและผลิตสินคาเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของตลาด เพื่อนําไปจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สินคาเกษตรสําหรับเปนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในระดับภูมิภาค

✤

สศก. รวมงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปสศก. รวมงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปสศก. รวมงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ป

การสัมมนาโครงการระดมความเห็นเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค การสัมมนาโครงการระดมความเห็นเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค การสัมมนาโครงการระดมความเห็นเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค 
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รองเลขาธิการ สศก. รวมงานแถลงขาวการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตขาวระดับประเทศ เนื่องในวันขาวและชาวนาแหงชาติ ประจําป 2562 

สศก. รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมงานแถลงขาว 
“งานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวระดับประเทศ เน่ืองในวันขาวและชาวนาแหงชาติ ประจําป 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองคความรูเทคโนโลยีดานการผลิตขาวครบวงจร แนวทางการดําเนินงาน 
และผลสําเรจ็ของโครงการ โดยใหความสาํคญัดานการวางระบบการผลติ การตลาด และการบริหารจดัการ เพือ่ประหยดัตนทนุและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เปาหมายของโครงการระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ นําไปสูการสรางความมั่นคงใหแกชาวนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรําลึกถึงความสําคัญของขาวในฐานะที่เปนพืชอาหารหลักและมีความสําคัญตอวิถีของคนไทยตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน ณ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนขาวและชาวนา กรมการขาว กรุงเทพฯ

✤

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
รวมบนัทกึเทปโทรทศันถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในวนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาสทุดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ 
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

✤
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