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 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค
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 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ตอนรับฉบบัเดอืนมนีาคม เดอืนครบรอบวนัคลายวนัสถาปนาสาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

ซึง่ปนีถ้อืไดวาครบรอบ 4 ทศวรรษ แหงการสถาปนาสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร ซึง่ตรงกบั 24 มนีาคม 

ของทกุป โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมา สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดปฏบิตัภิารกิจสาํคญัทัง้การจดัทาํ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานบูรณาการดานการเกษตร การศึกษา วิเคราะห และ

วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศการเกษตร การจัดทํางบประมาณใน

ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การติดตามประเมินผลโครงการสําคัญ และการกําหนดทาที

เจรจาความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

 สําหรับการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในกาวตอไป จะยังคงรวมขับเคล่ือน

การดําเนนิงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทัง้การตลาดนาํการผลติ โดยเดนิหนาจดัทาํ

แผนการผลติภาคการเกษตรของประเทศอยางตอเน่ือง ดวยการจดัสรรปริมาณการผลติตามความตองการ

ของตลาด เพื่อไมใหมีผลผลิตสินคาเกษตรเกิดปญหาลนตลาดและราคาตกตํ่าซํ้าซาก ดังนั้น สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรจะตองติดตามจัดเตรียมขอมูลรองรับและวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร

ในทุกมิติ และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานสําคัญของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ดําเนินการทบทวนเปาหมายและแนวทางภายใตแผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

อยางสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ระยะยาว 15 ป ของสหประชาชาติทั้ง 17 เปาหมาย โดยเฉพาะเปาหมายที่ 2 

การยุติความหิวโหย เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกกรอบโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกร

แบบยั่งยืน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 มะมวง เปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถ
สงออกเปนอันดับ 3 ของโลก ในประเทศไทยมีมะมวงมากกวา 
170 สายพันธุ  แตกตางกันทั้งรูปรางลักษณะ และรสชาติ 
ดวยสายพนัธุทีห่ลากหลายของมะมวง สาํหรบัผูบรโิภค เราจงึแบง
มะมวงออกเปน 3 ประเภท ตามความนยิมในการรับประทาน ดงันี้
 1. สายพันธุ ที่นิยมรับประทานดิบ คือ มีรสหวาน 
มัน แตพอสุกจะมีรสหวานชืด ไมอรอย หรือบางสายพันธุ 
มีรสเปรี้ยว นิยมรับประทานกับนํ้าปลาหวาน
 2. สายพันธุ ที่นิยมรับประทานสุก คือ มีรสเปรี้ยว
ตอนที่ยังดิบ แตเมื่อสุกแลวเนื้อมะมวงจะเหลือง หวาน อรอย 
นิยมรับประทานกับขาวเหนียวมูน
 3. สายพันธุที่นิยมนํามาแปรรูป คือ เมื่อแกจัดมีรสมัน
อมเปรี้ยว เมื่อสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว หรือหวานชืด จึงนิยม
นํามาแปรรูปเปน มะมวงแชอิ่ม มะมวงกวน และ อื่นๆ
 สําหรับมะมวงพันธพื้นเมืองทางภาคใตของไทยน้ัน
ตองยกให “มะมวงเบา”มชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา Mangiferain-
dica L. Var.หรือที่คนใตเรียกวา “ลูกมวงเบา” สวนชื่อพันธุ
ที่เรียกวา “เบา”นั้น หมายถึงผลิตผลทางการเกษตรที่ใหผลเร็ว
และมีขนาดเล็กนั่นเอง ซึ่งมะมวงเบานิยมปลูกและรับประทาน
มาแตโบราณ มีปลูกกันมากตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อย
ลงไปจนถึง จังหวัดยะลา สวนมากจะปลูกตามที่วาง หัวไร
ปลายนา หรือขางบาน ไมปลูกเปนสวนมะมวงเบา เปนตนไม
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุมกลม 
แตกกิ่งในระดับตํ่า เปลือกตน สีนํ้าตาลอมเหลือง เปลือกเรียบ
แตกเปนรองตื้นตามแนวยาว ใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก 

รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบติ่งแหลมออนโคนใบแหลม 
ขอบใบ เรียบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบบางแตคอนขางเหนียว
และยนเปนลอน สีเขียวสดเปนมันใบออนสีมวงแดงหรือสีมวง
อมฟา ดอกสีเขียวอมเหลือง ออกเปนชอแบบชอแยกแขนง
ที่ปลายกิ่ง ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวทรงกลมแบนฐาน
ผลกวางแลวสอบที่ปลายผล เปลือกผล เรียบเกล้ียงเปนมัน 
สีเขียวสด เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ดมีเนื้อนุม ลักษณะ
คลายรูปไต ติดกับเปลือกหุมเมล็ดหนาแข็ง ผิวมีเสนใย รสชาติ
เปรี้ยวอมหวาน มะมวงเบา จะออกดอก ออกผลตลอดป 
ชวงฤดูรอนก็จะออกดอกเยอะ ติดผลเยอะ หากอายุถึง 10 ป

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 
จังหวัดสงขลา

อั๊ยยะ...ผลไมพื้นเมืองชาวใต

“มะมวงเบา”

“

”

สําหรับมะมวงพันธพื้นเมือง

ทางภาคใตของไทยนั้น

ตองยกให “มะมวงเบา” 

มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 

Mangiferaindica L. Var. หรือ

ที่คนใตเรียกวา “ลูกมวงเบา”
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แลวจะสามารถออกผลไดตลอดทั้งปลักษณะดินที่เหมาะแก
การเพาะเปนดินรวนปนทราย นํ้าและแสงแดดสองถึงเกือบ
ตลอดปในที่ลุมนํ้าทวมถึง เชน ที่ราบริมฝงแมนํ้าตาง ๆ ควร
ยกรอง เชนเดียวกับการปลูกไมผลอยางอื่น ขนาดของรองกวาง
อยางนอย 6 เมตร รองนํ้ากวางอยางนอย 1.5 เมตร ความยาว
ของรองขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่ หลังรองยิ่งยกไดสูงมากย่ิงดี 
รากจะไดเจรญิเตบิโตอยางเตม็ที ่ปรบัปรงุดนิใหรวนซยุ โดยการ
ขุดตากดิน ใสปุยคอก ปุยหมัก หรือถาดินเหนียวมากใหโรยปูน
ขาวเสยีกอนจงึลงมอืขดุ ซึง่ปนูขาวจะชวยแกความเปนกรดของ
ดนิ และทาํใหดนิไมจบัตวักนัแนน เนือ่งจากมะมวงเบาไมชอบดิน
ที่จับตัวกันแนนมะมวงเบายามที่เปนผลดิบอยู มีรสชาติเปร้ียว
จี๊ด เจือกลิ่นหอมบางๆ ใสๆ ฉํ่านํ้า หากสุกแลวก็จะมีรสเปรี้ยว
อมหวานนิดๆจึงทําใหไมกี่ปที่ผานมานี้มะมวงเบา ผลไมทองถิ่น
ของภาคใตไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เห็นไดจากราคาของ
มะมวงเบาที่สูงข้ึนจากเมื่อกอนที่มีราคากิโลกรัมละไมก่ีบาท 
ก็พุงข้ึนไปเปน 60-70 บาทได ทําใหมีจํานวนรานคาทั้งแบบ
มีหนารานและแบบออนไลนก็เพิ่มขึ้นดวยซึ่งหน่ึงในเหตุผล
ที่สําคัญนาจะมาจากกลิ่นและรสที่เปนเอกลักษณของมะมวง
เบานั่นเอง
 ชาวใตนิยมใชผลดิบมาเปนอาหารมากกวาการใช
ประโยชนจากผลสุกโดยนิยมนําผลดิบมาประกอบอาหารคาว
หลายอยาง เชน สมตํามะมวง ยําตางๆ ปรุงกับขาวยําปกษใต 
และสามารถนํามาแปรรูปในลักษณะแชอิ่ม สวนผลสุก นิยมนํา
ไปแปรรูปหลายอยาง เชน มะมวงกวน มะมวงแผน แยมมะมวง 
หรอืปนกบันํา้แขง็ เตมิเกลอืปนเลก็นอย ใสนํา้เชือ่มพอประมาณ 
เปนเครื่องดื่มเพื่อคลายรอนในชวงฤดูรอนไดรสเปร้ียวจี๊ดของ
มะมวงเบาสามารถนําไปใชแทนนํ้ามะนาวหรือน้ําสมมะขาม
ในอาหารหลายจาน ซึ่งในชวงที่มะนาวมีราคาแพงสามารถ
นํา “มะมวงเบา” ใชแทนนํ้ามะนาวได ที่คุนกันดีก็เชน มะมวง
ดบิในนํา้พรกิ ทีเ่รียกกนัวา นํา้พรกิมะมวงเบา หรอืขาวคลกุกะป
ในฤดูรอนที่มะนาวออกนอย แตเปนชวงที่มะมวงเบาออกเยอะ
พอดี ก็เอามาแทนกันไดอยางลงตัวอาหารจานเด็ดของคนใต
ทีใ่ชมะมวงเบาอกีอยางหนึง่คอื แกงสมมะมวงเบา ทาํจากเคร่ือง
แกงสมแบบใตที่ไดมาจากการตําพริก หอมแดง พริก ขมิ้น 
เกลือปน และกะป เขาดวยกัน ใสลงไปหมอนํ้า ตั้งไฟจนเดือด 
แลวใสมะมวงเบาที่ผาเอาเม็ดออกและแชนํ้าเกลือกันดํามาแลว
ลงไป รอจนเนื้อนิ่มแลวคอยใสเนื้อสัตว เชน ปลาหรือกุงลงไป 
ราดกนิกบัขาวสวยรอนๆ กอ็รอยอยางลงตวัหรอืจะกินแบบสดๆ 

✤

ก็งายมาก ลางมะมวงเบาดิบใหสะอาด หั่นตามใจชอบ ไมตอง
ปอกเปลือก จิ้มกินกับนํ้าปลาหวาน ซึ่งสวนใหญแลวก็เปนของ
ติดบานอยูแลว หรือใหงายกวานั้นจิ้มมันกุง(1) แบบคนใต เพียง
แคน้ีก็ไดสัมผัสรสเปร้ียวจี๊ด กรุบกรอบ อรอยเข็ดฟน ไดกล่ิน
หอมบางๆ จากเปลือกที่ติดอยูดวยหรือจิ้มกินกับน้ําจ้ิมกะป
(น้ําจุมเคย)ก็เปนทีเ่ลือ่งชือ่ของชาวใตมานานสาํหรบัมะมวงเบา
แชอิ่ม กอนหนานี้คนทองถิ่นก็กินมะมวงเบาแชอิ่มกันเปนปกติ
อยูแลว ในชวงที่มะมวงมีลูกดกจนกินไมทันก็ตองเอามาแชอิ่ม
ไว ซึ่งเปนภูมิปญญาที่ชาวบานทําเพ่ือถนอมอาหารสืบทอดกัน
มาเปนเวลานาน เพราะแทบทุกหลังคาเรือนปลูกมะมวงพันธุ
เบาไวเปนตนไมประจําบาน เพราะมีความจําเพาะกับดินใน
พื้นที่และออกผลตลอดทั้งปจนมีปริมาณมากเกินความตองการ 
โดยแชนํ้าเกลือและแชในนํ้าเชื่อมตามสูตรของแตละบาน 
ทาํเสรจ็แลวแชตูเยน็เกบ็ไวไดนาน มะมวงเบามเีนือ้บางจึงทาํให
รสหวานเค็มซึมเขาไปไดงาย เมื่อผสมกับรสเปรี้ยวหอมของ
ตัวเองมันก็ย่ิงอรอยขึ้นไปอีก ซึ่งมะมวงเบาแชอิ่มก็สรางรายได
ใหกับผูขายไดประมาณ 200-300 บาทตอกิโลกรัม มะมวงที่
นาํมาแชอิม่สวนใหญเปนมะมวงจากอาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
ซึ่งปลูกมะมวงเบามากเพราะสภาพดินและอากาศเหมาะสม
 พ้ืนที่จังหวัดสงขลามีเน้ือที่ปลูกมะมวงเบาประมาณ 
350 ไร ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัม/ไร จะมีผลผลิต
ประมาณ 700,000 กิโลกรัม เมือ่นํามาทาํมะมวงแชอิม่ประมาณ 
50% จะไดผลผลิตประมาณ 175,000 กิโลกรัม มีมูลคากวา 
52 ลานบาทหากมีการขยายพันธเพาะปลูก และมีการบริหาร
จัดการดานการตลาดที่ดีก็จะเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรไดอีก
ทางหนึง่ การดแูลรกัษาไมมคีวามยุงยาก ตนทนุก็ไมสูงมากปลูก
ไดตามความสะดวกเหมาะสม 5-10 ตน แลวแตตามความขยัน 
และทีส่าํคญัการสงเสริมการผลติตองไปในทศิทางเดยีวกบัความ
ตองการของตลาด

หมายเหตุ :  1 มันกุงไดจากการนําเอามันที่ติดเปลือกและหัวของกุงโดยการตมตัวกุงทั้งเปลือกแลวตักกุงขึ้นเพื่อนําไปทํากุงแหง จากนั้นนํานํ้าที่ตมกุงมาเคี่ยวและ
เติมเกลอืเลก็นอยเพือ่ใหออกรสมนัและสามารถเก็บไวไดนาน เคีย่วจนขนเปนกอนมสีนีํา้ตาลเขมจนเกอืบดาํ กลาวไดวามนักุงเปนผลพลอยไดจากการทาํกุงแหงนัน่เอง
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เรื่องนารูทางการเกษตร



โดย นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา

 ปญหาของเกษตรกรไทย คือ มีตนทุนการผลิตสูง อาทิ 
คาปุยเคม ีคายา คาสารเคม ีคาจางแรงงานในการทาํการเกษตร 
ปญหาราคาสินคาเกษตรผันผวนไมแนนอน เกษตรกรนิยมผลิต
สินคาแบบเชิงเดี่ยว ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ขึ้นในปงบประมาณ 
2560 เพ่ือรําลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทาน
แนวทางการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมใหปวงชนชาวไทย โดยมี
เปาหมายรับสมัครเกษตรกรจากพื้นที่ทั่วประเทศจํานวน 
70,000 ราย ไดนอมนําหลกัทฤษฎใีหมไปปรบัใชในพืน้ทีข่องตนเอง
อยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร
ตามภูมิสังคมของแตละพื้นที่ โดยมุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจาย เพิ่มรายได อันเกิดจาก
ปญหาภาคการเกษตรที่กลาวมาขางตน และในปงบประมาณ 
2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขบัเคลือ่นการดาํเนนิงาน
อยางตอเนื่อง จึงรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการฯ จาก
ทัว่ประเทศ เพิม่ขึน้อีกจาํนวน 70,000 ราย รวมทัง้สิน้ 140,000 ราย 
โดยมีวตัถุประสงคใหเกษตรกรมคีวามรูความเขาใจในการปฏบิตัิ
ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎใีหม และสามารถนาํไปปรับใชเพ่ือการ
ประกอบอาชีพอยางยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร
ที่ เข าร วมโครงการฯมีศักยภาพทางการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 สามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ 2 และ 3 ไดตอไป
 จากการทีส่าํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่5 ไดทาํการ
ติดตาม สอบถาม พบวา 

 1. ปจจัยที่จะทําใหโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม

ประสบความสําเร็จ

  ● เกษตรกรตองมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และ
ไมยอทอ ตอการทําเกษตรผสมผสานถึงจะประสบความสําเร็จ
  ● เกษตรกรตองมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการฯ 
อยางแทจริง

ปจจัยที่สงผลตอ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม

“

”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม ขึ้นใน

ปงบประมาณ 2560 เพื่อรําลึก

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทาน

แนวทางการพัฒนาเกษตร

ทฤษฎีใหมใหปวงชนชาวไทย
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  ● การคัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมโครงการจาก
ภาครัฐ ตองคดัเลอืกเกษตรกรทีม่คีวามพรอม (นา-น้ํา-บาน-สวน) 
เชน ถาเกษตรกรขาดความพรอมแหลงนํ้า บอนํ้า ทางประมง
จังหวัดก็ไมสามารถปลอยพันธุปลาใหได เปนตน 
  ● ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองมีความ
ชัดเจนในการวางโครงการฯ ต้ังแตเริ่มตน การเขียนคู มือ
โครงการฯ ในแตละปตองมีความชัดเจน
  ● การจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนงานแผนเงินควร
มีความสอดคลองกับชวงเวลาปฏิบัติงานไมลาชาเกินไป
  ● การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายจากระดับ
กระทรวงมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง สงผลตอการปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่ สงผลตอความสําเร็จและเปาหมายของโครงการ
ทฤษฎีใหม
  ● งบประมาณที่แตละภาคสวนไดรับการสนับสนุน
โครงการฯ ควรพอเพียงในระดับหนึ่ง

 2. ปญหาท่ีจะทําใหตัวโครงการสงเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหมไมบรรลุผล 

  ● ปญหาทางดานแหลงนํ้ามีไม เพียงพอตอการ
ทําการเกษตร
  ● การจัดหาแหลงนํ้าทางการเกษตร มีขั้นตอน
ในการดําเนินงานที่ยุงยากและเกิดปญหาในหลายๆหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
  ● ปญหาในเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เชน ภัยจาก
นํ้าทวม ภัยจากความแหงแลง ฯลฯ
  ● ขาดแหล ง เงินทุนในการประกอบกิจกรรม
การดําเนินงาน
  ● เงื่อนไขในการขอปจจัยการผลิตมีมากเกินไป 
และปจจยัการผลติทีไ่ดมาไมตรงกบัความตองการของเกษตรกร 
และไมคอยมีคุณภาพ

  ● สินคาทางการเกษตรลนตลาด เนื่องจากมีผลิต
สนิคาทีเ่หมอืนๆกัน ทาํใหเกิดปญหาในดานราคา และไมมตีลาด
รองรับสินคาที่ผลิตออกมาจําหนาย 
  ● เกษตรกรไมมีพ้ืนที่ดินดําเนินงาน และยังขาด
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
  ● เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของกับโครงการฯ มีการ
ดําเนินงานลาชา ขั้นตอนในการดําเนินงานมีมากเกินไป และ
ไมมีการติดตามอยางตอเนื่อง 

 3. ขอเสนอแนะที่มีต อโครงการสงเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม

  ● ต องมีการติดตามโครงการฯ จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง จะไดมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางทันเหตุการณ และตรงจุด
  ● ลดขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการฯ ของ
ภาครัฐใหนอยลง
  ● อยากให มีการจัดสรรงบประมาณมาให ทาง
เกษตรกรที่เขาโครงการฯโดยตรง ซึ่งจะตองมีคณะกรรมการ
เปนคนดูแลและบริหารการใชจายเงิน เพ่ือที่เกษตรกรจะได
หาซื้อปจจัยการผลิตไดตรงตามความตองการ
  ● อยากใหมีการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 
เพื่อที่จะใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯกูเพื่อนําเงินที่ไดมา
ดําเนินกิจการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
  ● อยากใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา เกษตรกร และปราชญชาวบาน รวมมือกัน
ใหความรู ในการทําการเกษตรทฤษฏีใหมใหมากขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน
  ● ควรจะเนนพัฒนาเกษตรกรรายเดิมป 2560 และ 
2561 ให มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นแทนที่มาเน นที่ปริมาณ 
70,000 รายตอป อาทิเชน ถาเกษตรกรถูกจัดใหอยูกลุม B 
ก็สงเสริมพัฒนาใหมาอยู กลุม A ใหไดในปนี้หรือไปถัดไป หรือ
ถาเปนเกษตรกรกลุม A ก็สงเสริมพัฒนาใหไปสูเกษตรทฤษฎี
ใหมขั้นที่ 2 ตอไป เปนตน
  ● ควรเนนการทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหมแบบ
การรวมกลุม เชน กลุมเกษตรกร การเกษตรทฤษฎีใหม หรือ 
นิคมการเกษตรเกษตรผสมผสาน เปนตน เพื่อใหสะดวกตอการ
บริหารการจัดการแบบเกษตรทฤษฎีใหม ตอไป 
  ● เมื่อมีการรวมกลุมเรียบรอยแลว ควรจัดหาแหลง
เงินทุนดอกเบี้ยตํ่า และจัดหาตลาดภายในทองถิ่นในระยะเร่ิม
ตนตอไป

✤
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สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

จังหวัดชัยนาท

การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ

และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตภายใตโครงการ

Zoning by Agri-Map จังหวัดสุพรรณบุรี

 สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) จัดประชุม
หารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันเกษตรกร และภาคประชาสังคม ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
เกี่ยวกับการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุพรรณบุรี และการกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่ เหมาะสมนอย (S3) และพื้นที่
ไมเหมาะสม (N) ตามแผนที ่Agri-Map เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2561 
ณ หองประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อใหผลการศึกษาดังกลาว มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
สอดคลองกับสภาพพื้นที่อยางแทจริง และภาคสวนที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนงานโครงการ 
ภายใตโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคา
เกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-Map) ในระดับพื้นที่ไดอยาง
เปนรูปธรรมเพื่อเปนขอเสนอแนะใหหนวยงานในจังหวัด
นําไปกําหนดแผนงานโครงการ ที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ ตลอดจนหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สามารถกําหนดนโยบายสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญไดอย างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ในการประชมุครัง้นี ้สศท. 7 ไดนาํเสนอผลการวเิคราะห
ดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญเพื่อกําหนด เปนแนวทาง

บริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่ Agri-map ไดแก ศักยภาพพื้นที่ 
ตนทนุผลตอบแทนการจดัทาํบัญชสีมดลุ (Demand & Supply) 
และวิถีตลาดของสินคา Top 4 ที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (Gross Province Product : GPP) สูงสุด 4 อันดับแรก
ไดแก ขาวนาป ออยโรงงาน ไกเนื้อ และไขเปด รวมทั้งสินคา
ทางเลือกที่มีศักยภาพสําหรับปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใน
พืน้ทีเ่หมาะสมนอยและไมเหมาะสมของขาวนาปเพือ่การจดัการ
ผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ไดอยางสมดุล โดยสรุปแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ดังนี้
 แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบรหิารจดัการเชงิรกุ (Agri-Map) ในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบรีุ 
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จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ปลูกขาวในพื้นที่มีความเหมาะ
สมมาก (S1) และปานกลาง (S2) ควรมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยเพิ่มผลผลิตต อไร และลดต นทุนการผลิต 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน การรวมกลุมเพ่ือ
สรางอํานาจการตอรองในการหาปจจัยการผลิต และการตลาด 
กลุมที่ 2 กรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต
ในพืน้ทีม่คีวามเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) สาํหรับ
การปลูกขาวในเขตพื้นที่ดอนไปปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ฯลฯ 
 ในท่ีประชุมไดเสนอพืชทางเลือกที่น าสนใจ ดังนี้ 
1. ขาวโพดสดพรอมฝก นําไปเปนอาหารโคเนื้อ มีตนทุนการ
ผลิต 5,636 บาท/ไร ผลตอบแทนสทุธ ิ4,764 บาท/ไร ในปจจบุนั
จังหวัดสุพรรณบุรีมีเกษตรกร ผูเลี้ยงโคเนื้อเปนจํานวนมาก 
มีความตองการพชือาหารสตัวทีม่คีณุคาทางอาหาร และสามารถ
ลดตนทุนคาอาหารโค ขณะนี้มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูก
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังนิยมปลูกขาวและเกี่ยวในระยะนํ้านมเพื่อ
นําไปเลี้ยงโคอีกดวย 2. การปลูกหมอนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 
ผลตอบแทน 16,000 –1๘,000 บาท/ป ใน 1 ป เลี้ยง 8 รุน 
การเลี้ยงไหม1 รุน ใชเวลา ๒๕ – ๓0 วัน ขายรังไหมกิโลกรัม
ละ160 – 200 บาทซึง่กรมหมอนไหมใหการสนบัสนุนเกษตรกร
ท่ีปรบัเปล่ียนและทาํ MOU กบับรษิทัรบัซือ้รงัไหมจากเกษตรกร
ที่รวมกลุ มกันผลิตซึ่งขณะนี้ปริมาณรังไหมยังไมเพียงพอ
ตอความตองการเกษตรกรบบางรายอาจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ไปปลูกหมอนอยางเดียว มีผู ซื้อมาเก็บใบหมอนถึงแปลงซึ่ง

✤

นอกจากนําไปเลี้ยงไหมแลว ยังนําไปเปนอาหารสัตวไดอีกดวย 
3.การปลกูเมลอนในโรงเรอืน การลงทนุในระยะแรกคอนขางสูง 
คาใชจายโรงเรือนขนาด 6.7 x 37 เมตร เทากับ 55,000 บาท
ตนทุนการผลิตรอบละ 8,000 บาท ไดผลตอบแทนรอบละ 
40,000 – 50,000 บาท ระยะเวลา 75 วันใน 1 ป จะปลูกได 
3 รอบโดยการรวมกลุมทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท
รับซื้อ ทั้งนี้ผลผลิตตองไดมาตรฐาน GAP
 แตหากเปนพื้นที่นาเชา เจาของพื้นที่อาจไมอนุญาต
ใหปรับเปลี่ยนพื้นที่ หรือเกษตรกรที่ไมปรับเปลี่ยน ไดพัฒนา
พื้นที่เพิ่มศักยภาพการผลิต โดยการปรับปรุงคุณภาพดิน 
การตรวจวเิคราะหดนิ และใสปุยตามคาวเิคราะหดนิ ปลกูปุยพชื
สด ฯลฯ ในพืน้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการปลกูขาวอยูแลว เกษตรกร
ไดพัฒนาพื้นที่โดยการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพื่อลดตนทุน
การผลิต เชน ลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาว การทําเชื้อ
บิวเวอรเรียเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ฯลฯ 
 ขอเสนอแนะจากการประชมุในคร้ังน้ี ไดแก ภาครฐัควร
สนับสนุนปจจัยการผลิตและสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย/ดอกเบี้ย
ตํ่า เพื่อจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใหผล
ตอบแทนสูงกวาและมีตลาดรองรับ จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ
รักษาเสถยีรภาพทางดานราคา เพือ่ใหเกษตรกรมรีายไดทีม่ัน่คง 
สามารถพ่ีงพาตนเองไดอยางย่ังยืน วางแผนผลิตสินคาอยาง
เปนระบบ และเชื่อมโยงตลาดโดยจัดทําฐานขอมูลผูผลิต
และผูรับซื้อในแตละสินคาเพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการสินคาอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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 “ทําไม เยอะ ทํานอยๆ แตเรามีกําลังใจที่จะทํา
ตลอดเวลา ทําไมตองเยอะ ทําแลวมีเงินมีตังคใช เหลือกิน
ก็แจก เหลือแจกก็ขาย” นี่เปนคําใหสัมภาษณของ คุณเจริญ 
สุขวิบูลย ชาวสวนเกษตรผสมผสาน ที่คลุกคลีอยูกับการเกษตร
มาเกือบ 20 ป ถือเปนบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจใหกับชาว
บานในพื้นที่ หันมาทําเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม 
ตามแนวพระราชดําริ
 คุณเกษตรชัย แปลนดี เกษตรอําเภอลําปลายมาศ 
เลาวา สําหรับเกษตรผสมผสานของ คุณเจริญ สุขวิบูลย 
เปนเกษตรตนแบบอยางแทจริง เนื่องจากวาการทําการเกษตร
ครอบคลุมทุกอยาง ไมวาจะเปนในสวนของพืชไมพุมอยาง 
ไผ ที่สรางรายไดจากการนําเอาหนอไมจากตนไผมาขาย 
และยังมีการเจาะนํ้าจากกอไผเพื่อไปขาย ถือวาเปนการสราง
รายไดที่ดีเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีรายไดเสริมเขามาจาก
การทําปุยหมกัชีวภาพขาย ทีไ่ดมาจากการเลีย้งโค โดยวธิกีารทาํ
ปุยหมัก จะนํามูลโคมาทําตามกระบวนการและปลอยทิ้งไวให
ครบกําหนดวัน จากนั้นนํามาขายและสามารถใชกับพืชที่
ปลูกภายในสวนของเขาเองอีกดวย

“เจริญ สุขวิบูลย” ทําเกษตรผสมผสาน

มีรายไดยั่งยืน จนเปนเกษตรกรตนแบบ

 “ดวยประสบการณมากถึง 10 กวาป ที่คลุกคลีอยูกับ
การเกษตร ศึกษาเรียนรูทุกอยางที่เกี่ยวกับเกษตร จนทําให
ไดรับการยกยองจากชาวบานในพื้นที่วา เปนบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จ จนมีคนเขามาขออบรมเพื่อนําไปพัฒนาในพื้นที่
ของตนเองตอไป” คุณเกษตรชัย กลาว
 คุณเจริญ เลาถึงที่มาที่ไปกอนที่จะมาทําศูนยการเรียน
รูเกษตรแบบผสมผสานวา เริ่มทําเมื่อตอนป พ.ศ. 2540 สวน
หน่ึงก็ไดวธิคีดิมาจากการอานหนังสอืตางๆ ทีเ่ก่ียวกบัการเกษตร 
และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบานเปนอกีหน่ึงแรงผลักดนัทีท่าํให
เกิดความสนใจที่จะทําการเกษตร
 ซึ่งชวงเวลานั้นเปนชวงที่กําลังเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหมเกิดขึ้นมา เชน การจัดสรรพ้ืนที่ทํามาหากิน 
การรวมกลุมขยายเปนสหกรณ จนถึงขั้นการขยายใหเปนธุรกิจ
ตางๆ ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
 ตอมาในป 2551 คุณเจริญ เริ่มเห็นแนวเกษตรแบบ
พอเพียงแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงวางแนวทางไว ทําใหคุณเจริญ
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มองเห็นภาพชัดเจนข้ึน คือการอยู แบบพึ่งพาตัวเองอยาง
ครบวงจร ทําไมเยอะ ทํานอยๆ แตมีกําลังใจที่จะทําการเกษตร
อยูตลอดเวลา
 “ตัวผมเองก็เลยคิดถึงเรื่องเกษตรพึ่งพาตัวเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือวาเปนทางรอดที่สําคัญ
มาก หนวยงานจากทางภาครัฐ อยาง กรมสงเสริมการเกษตร 
เปนตัวนําในการชี้ถึงขั้นตอนของแตละขั้นวาเปนอยางไร ถือวา
เปนประสบการณทีด่ใีหเราไดเรยีนรูเกษตรทฤษฎใีหม โดยมคีน
มาศึกษาดงูานในพืน้ทีข่องผม กท็าํใหเขามแีนวทางนํากลบัไปใช
ในพื้นที่ของตนเอง จนเกิดเปนอาชีพและมีรายไดอยางยั่งยืน” 
คุณเจริญ กลาว
 โดยเกษตรทฤษฎีใหมคือ การแบงโซนพื้นที่ คุณเจริญ 
บอกวา ที่ดินแปลงนี้มีจํานวน 15 ไร กอนที่จะมีการแบงตาม
แนวเกษตรทฤษฎใีหม อยางการแบงแบบ 30 : 30 : 10 หลงัจาก
นัน้ ปลกูพชืผลตางๆ เมือ่ปลกูเสรจ็กต็องพบเจอกบัปญหาตางๆ 
ท่ีตามเขามา หนึ่งในนั้นก็มีปญหาเรื่องนํ้าทวม ซึ่งเปนปญหา
ท่ีเกษตรกรตองเจอเกือบทุกราย ฉะนั้น คุณเจริญตองมาดูวา
มีพืชชนิดไหนบางที่นํ้าทวมแลวไมตาย และพืชชนิดไหนบาง
ที่นํ้าทวมแลวตาย ก็ลองผิดลองถูก เพราะบางทีตนไมถาตาม
หลักวิชาการแลว จะบอกไดเลยวาตนนี้เปนตนที่ทนนํ้า แตพอ

มาเจอนํ้าทวมก็ทําใหตายได ซึ่งตองใชเวลาในการทดลองและ
ฟนฟูพอสมควร
 “อันน้ีก็เปนเร่ืองเกษตรทีท่าํ เปนเกษตรแนวผสมผสาน 
พอทําไปทํามา ก็มีหนวยงานจากทางภาครัฐเขามาสนับสนุน 
มาสงเสริม เลยหันมาเขาสูกระบวนการและวิธีการตางๆ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มรูปแบบ” คุณเจริญ กลาว
 ทั้งนี้ ศูนยการเรียนรู เกษตรทฤษฎีใหม อําเภอลํา
ปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย เปนศนูยการเรยีนรูทีส่าํนกังานเกษตร
อําเภอไดสนับสนุนและสงเสริม ดานวิชาการและดานปจจัย
ในการผลิต ซึ่งก็เปนจุดเรียนรู ใหกับเกษตรกรโดยทั่วไป 
โดยในแตละปจะมีเกษตรกรจากในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียงเขา
มาศึกษาอบรมดูงานกวา 1,000 คน ตอป และหลังจากผาน
การอบรมดงูาน ก็จะมกีารตดิตามผลวามกีารพฒันาไปมากนอย
แคไหน สาํหรบัผลตอบรบักถ็อืวาด ีเพราะมเีกษตรกรปฏบิตัติาม 
ถอืวาเปนผลตอบรับทีด่ ีและสรางงานสรางอาชพีใหกบัชาวบาน
ไดในระดับดีเลยทีเดียวติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
คุณเจริญ สุขวิบูลย บานเลขที่ 111 หมูที่ 3 ตําบลโคกกลาง 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย หมายเลขโทรศัพท 
063-749-1649

✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com
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พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมลู ณ เดอืนธนัวาคม 2561 พืน้ทีเ่พาะปลกู 59.215 ลานไร ผลผลติ 24.223 ลานตนัขาวเปลอืก และผลผลิต

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

ผลผลิตตอไร 421 กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 0.01 รอยละ 2.85 และรอยละ 2.85 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปที่ผานมา

เล็กนอย แมวาปที่ผานมาราคาขาวหอมมะลิ ขาวเจาปทุมธานี 1 อยูในเกณฑดี และเกษตรกรยังเห็นวาภาครัฐมีนโยบายชวยเหลือ

ก็ตาม แตมีเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกออยโรงงาน และมันสําปะหลังโรงงาน รวมทั้งเน้ือที่เพาะปลูกขาวเหนียว

ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากราคาปที่ผานมาตกตํ่า ทําใหเกษตรกรเปลี่ยนจากปลูกขาวเหนียวเปนขาวหอมมะลิ สําหรับผลผลิต

ตอไรลดลง เพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนแหลงผลิตใหญประสบปญหาภัยแลง ฝนทิ้งชวง ปริมาณนํ้าฝนนอย 

ตนขาวแหงตาย และมีวัชพืชขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย สงผลใหในภาพรวมปริมาณผลผลิตลดลง

  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวา ผลผลิตจะออก

สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 14.704 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 60.70 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.820 1.636 2.522 14.704 3.106 0.912 0.346 0.080 0.097 24.223

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

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.716 ลานไร ผลผลิต 7.862 ลานตันขาวเปลือก และ

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

ตอไร 666 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตลดลง รอยละ 8.75 และรอยละ 8.08 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโนม

ลดลง เนื่องจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญและปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวาปที่ผานมา 

ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการปลูกพืช

หลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น รอยละ 0.75 เนื่องจากในแหลงที่สามารถเพาะปลูกขาวได 

มีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว อยางไรก็ตามภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามเนื้อที่เพาะปลูก
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  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.652 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 59.17 ของ

ผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.907 2.418 2.234 1.244 0.438 0.329 0.164 0.097 0.031 7.862

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

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ
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     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

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

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ

        ไดรับตันละ 500 บาท”

       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น

       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณีรับฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรักษาขาวเปลือก

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

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

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

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

418 - 625 บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนกุมภาพันธ 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

เดือนที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตขาวนาปรังเริ่มทยอยออกสูตลาด แตอยางไรก็ตาม ตางประเทศยังคงมีความตองการขาวไทยอยาง

ตอเนื่อง 

 1.4 การสงออก

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

9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.66 และรอยละ 13.00 ตามลําดับ 

(ที่มา : กรมศุลกากร)
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  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)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา

ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30

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

มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน

ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

วาจะมีผลผลิต 495.867 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 495.069 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.16 จากป 2560/61

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชสีมดลุขาวโลกป 2561/62 ณ เดอืนกมุภาพนัธ 2562 

วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 495.867 ลานตันขาวสาร กุมภาพันธจากป 2560/61 รอยละ 0.16 การใชในประเทศจะมี 490.266 

ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.56 การสงออก/นําเขาจะมี 48.124 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

0.20 และสต็อกปลายปคงเหลือ 167.624 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.46

   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา จีน กายานา อินเดีย รัสเซีย แอฟริกาใต อุรุกวัย 

เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล กัมพูชา ปากีสถาน ปารากวัย และไทย

   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต กินี เฮติ อิหราน 

อิรัก ญี่ปุน เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค เนปาล ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล สหรัฐอาหรับเอมิเรส และสหรัฐอเมริกา 

สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก จีน กานา และอินโดนีเซีย

   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา สวนประเทศที่

คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุน 

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ทรงตัวที่ตันละ 350 ดอลลารสหรัฐฯ เพราะอยูในชวงวันหยุดเทศกาล Tet (the Lunar New 

Year Holiday) ขณะที่วงการคาขาวคาดวา ภาวะการคาจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตขาวฤดูใหมจะออกสู

ตลาดปริมาณมาก 
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  ในป 2561 เวยีดนามสงออกขาวไดประมาณ 6.15 ลานตนั มลูคาประมาณ 3.15 พนัลานดอลลารสหรฐัฯ โดยปริมาณและ

มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 และรอยละ 19.6 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งการสงออกขาวของเวียดนามมีพันธุขาวใหมๆ มากขึ้น เชน ขาว

สายพันธุ Loc Troi 28 ซึ่งเปนขาวที่มีระยะเพาะปลูกสั้น เปนพันธุขาวที่ไดจากการผสมขามพันธุระหวางขาวสายพันธุ Loc Troi 1 

และขาวบาสมาตขิองอนิเดยี ซึง่ขาวสายพนัธุนีใ้หผลผลติตอไรสงู เปนขาวหอมและมคีณุคาทางโภชนาการสงูกวาขาวสายพนัธุอืน่ๆ 

ซึ่งนาย Huynh Van Thon ผูบริหารของ บริษัท Loc Troi corp., ระบุวา ขาวสายพันธุนี้เหนือกวาขาวหอมมะลิของไทย และขาว

หอมพันธุ Sen Kro Ob (SKO) ของกัมพูชา

  ปจจุบันเกษตรกรเวียดนามไดหันมาปลูกขาวที่มีคุณภาพมากขึ้น และมากกวาการใหความสําคัญเร่ืองปริมาณที่ผลิตได 

ซึ่งจะเห็นไดจากในชวงปที่ผานมาราคาขาวขาวของเวียดนามอยูในระดับที่สูงกวาขาวไทยคอนขางมาก และในชวงไมกี่ปที่ผานมา 

อุตสาหกรรมขาวเวียดนามไดใหความสําคัญกับการทําการตลาดมากขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ น้ี ไดมีการเปดตัวตราสัญลักษณขาวของ

เวียดนามที่จะใชในการประชาสัมพันธขาวเวียดนามในตลาดโลก

  ผูแทนหนวยงานดานการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรเวียดนาม (The Agro Processing and Market Devel-

opment Authority) ใหสมัภาษณกบัสาํนกัขาวทองถิน่เวยีดนามวา การสงออกขาวของเวยีดนามในชวงไตรมาสแรกของป 2562 มี

แนวโนมเพิม่ข้ึน โดยในเดอืนมกราคม 2562 ผูสงออกขาวเวยีดนามไดรับคาํสัง่ซือ้จากประเทศฟลปิปนสและอนิโดนีเซยีจาํนวนมาก 

และคาดวาความตองการขาวของทัง้สองประเทศจะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ ประกอบกบัฟลปิปนสมกีารยกเลกินโยบายจาํกดัการนาํเขาขาว 

ซึง่ขณะนีผู้นาํเขาขาวในฟลปิปนสประมาณ 180 บรษิทั ไดยืน่ขอนาํเขาขาวปรมิาณรวม 1.2 ลานตนั โดยสัง่ซือ้ขาวจากเวยีดนามเปน

จํานวนมาก ทั้งนี้ ฟลิปปนสไดออกนโยบายใหมซึ่งจะเก็บภาษีการนําเขาขาว และขาวที่นําเขามาจากกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียน

จะมีภาษีนําเขา 35% และนําเขาขาวจากประเทศอื่นๆ จะมีภาษีนําเขา 50%

  อยางไรก็ตาม แมวาผูสงออกเวียดนามจะสามารถสงขาวไปฟลิปปนสไดงายขึ้น แตยังคงจะตองแขงขันกับผูสงออกรา

ยอื่นๆ เชน กัมพูชา เมียนมาร และไทย นอกจากนี้ผูสงออกขาวเวียดนามอาจตองเผชิญกับอุปสรรคจากจีนซึ่งเปนผูซื้อขาวรายใหญ

ของเวียดนาม เนื่องจากจีนไดปรับนโยบายดานการคาชายแดนและขามแดน รวมทั้งมีการลงทุนผลิตขาวในกัมพูชา เมียนมาร และ

ไทยเพิ่มขึ้น

  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 2562 15

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



  จีน

  ศูนยการคาธัญพืชแหงชาติ (the National Grain Trade Center) รายงานวา ในการประมูลขายขาวเมื่อวันที่ 

31 มกราคม 2019 ที่ผานมา ไมสามารถขายขาวไดจากที่นําขาวออกมาประมูลจํานวน 503,962 ตัน 

   เมื่อสัปดาหที่ผานมา สํานักขาว Bloomberg รายงานวา ในป 2561 บริษัท Sinograin ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการ

เก็บสต็อกขาวและธัญพืชของรัฐบาลไดมีการระบายขาวจากสต็อกที่เก็บไวออกสูตลาด ประมาณ 17 ลานตัน ขณะที่การระบาย

สต็อกธัญพืชทุกชนิด พืชนํ้ามัน (edible oils) และฝาย จากคลังที่มีกวา 7,0 00 แหง มีจํานวนรวมประมาณ 132.73 ลานตัน 

ซึ่งธัญพืชอื่นๆ นอกจากขาว ประกอบดวย ขาวโพดประมาณ 100.1 ลานตัน ขาวสาลีประมาณ 10.7 ลานตัน ถั่วเหลืองประมาณ 

2 ลานตัน ฝายประมาณ 2.5 ลานตัน และนํ้ามันเรพซีด (rapeseed oil) หรือนํ้ามันคาโนลา ประมาณ 420,000 ตัน 

   ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัท Sinograin มีการเก็บสต็อกธัญพืชไวประมาณ 26.6 ลานตัน โดยบริษัทมีโครงการที่จะเก็บสต็อก

ขาวและขาวสาลีไว ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะระบายสต็อกธัญพืชชนิดอื่นๆ ออกสูตลาด

  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนกุมภาพันธ 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะล ิเฉลี่ยตันละ 15,503 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,062 บาท ของเดือนมกราคม 

2562 รอยละ 2.93 และสูงขึ้นจากตันละ 14,475 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 7.10

  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,644 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,764 บาท ของเดือนมกราคม 

2562 รอยละ 1.54 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,609 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 0.46

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 33,250 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 33,223 บาท ของเดอืนมกราคม 

2562 รอยละ 0.08 และสูงขึ้นจากตันละ 32,150 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 3.42

  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,500 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,618 บาท ของเดือนมกราคม 2562 

รอยละ 1.01 และลดลงจากตันละ 11,980 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 4.00

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,171 ดอลลารสหรัฐฯ (36,379 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 

1,152 ดอลลารสหรัฐฯ (36,413 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2562 รอยละ 1.65 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.09) 

และสูงขึ้นจากตันละ 1,135 ดอลลารสหรัฐฯ (35,439 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 3.17 (สูงขึ้นในรูปเงินบาท

รอยละ 2.65)

  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 410 ดอลลารสหรัฐฯ (12,737 บาท/ตัน) ราคาทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2562 (ลดลง

ในรูปเงินบาทรอยละ 1.61) แตลดลงจากตันละ 425 ดอลลารสหรัฐฯ (13,255 บาท/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 3.53 

(ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 3.91)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.0664 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนกุมภาพันธ 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.390 34.500 34.500 34.578 32.650 -1.01 34.500 5.67

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.208 -0.32 7.752 -5.56

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.120 -0.61

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 146.726 148.499 147.766 148.873 0.95 148.490 -0.26

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 111.000 -1.69

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุน 7.931 8.079 7.876 7.929 7.787 -0.55 7.700 -1.12

เกาหลีใต 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.868 -2.62

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.530 6.65

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 4.410 4.662 10.63 4.788 2.70

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.450 1.62 7.400 -0.67

ฟลิปปนส 11.858 11.914 11.008 11.686 12.235 0.43 12.150 -0.69

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.471 -0.06 29.069 2.10

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 20.700 1.62

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.131 7.117 5.659 -1.53 7.119 25.80

อื่น ๆ 48.067 48.846 48.238 50.60 48.57 0.56 49.00 0.88

รวม 478.987 482.229 476.347 490.937 495.069 0.84 495.867 0.16

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 2562 17

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 135.076 142.561 149.681 7.27 162.023 8.25

ผลผลิต 478.987 482.229 476.347 490.937 495.069 0.84 495.867 0.16

นําเขา 44.182 42.744 40.207 48.112 48.030 2.89 48.124 0.20

ใชในประเทศ 473.862 474.845 468.862 483.817 482.727 0.56 490.266 1.56

สงออก 44.182 42.744 40.207 48.112 48.030 2.89 48.124 0.20

สต็อกปลายป 122.085 135.076 142.561 149.681 162.023 6.92 167.624 3.46

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.494 0.310 0.527 0.392 0.291 -7.91 0.380 30.58

บราซิล 0.852 0.895 0.641 0.594 1.245 3.55 0.900 -27.71

พมา 1.688 1.735 1.300 3.350 2.800 18.18 2.800 0.00

กัมพูชา 1.000 1.150 1.050 1.150 1.200 3.71 1.000 -16.67

จีน 0.393 0.262 0.368 1.173 2.058 61.77 2.500 21.48

อียู 0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา 0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย 11.588 11.046 10.040 12.560 11.800 1.66 12.500 5.93

ปากีสถาน 3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.250 -1.16

ปารากวัย 0.380 0.371 0.557 0.500 0.653 14.81 0.650 -0.46

รัสเซีย - 0.163 0.198 0.175 0.114 - 0.160 40.35

แอฟริกาใต - 0.120 0.145 0.109 0.120 - 0.150 25.00

อุรุกวัย 0.957 0.718 0.996 1.051 0.799 0.20 0.800 0.13

เวียดนาม 6.325 6.606 5.088 6.488 6.590 0.64 7.000 6.22

ไทย 10.969 9.779 9.867 11.615 11.075 1.93 10.000 -9.71

สหรัฐฯ 2.947 3.381 3.355 3.349 2.800 -1.11 3.200 14.29

อื่น ๆ 5.106 4.852 4.629 4.489 4.155 -4.78 4.184 0.70

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 48.030 2.89 48.124 0.20

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

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.754 0.537 5.72 0.750 39.66

เบอรกินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 4.600 2.04 4.500 -2.17

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.500 11.34 1.600 6.67

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 2.000 6.27 2.000 0.00

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

เฮติ - 0.447 0.431 0.564 0.540 - 0.560 3.70

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.300 -0.90 0.800 -65.22

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.250 -0.83 1.400 12.00

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.150 1.86 1.300 13.04

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.670 -0.10 0.685 2.24

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.535 0.700 6.22 0.750 7.14

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.000 -7.37 2.200 10.00

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 2.300 -0.21 2.300 0.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.100 3.85 1.250 13.64

แอฟริกาใต 0.910 0.912 0.954 1.054 1.000 3.39 1.000 0.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.900 5.26

อื่น ๆ 17.838 15.752 14.816 19.47 17.91 2.22 18.02 0.62

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 48.030 2.89 48.124 0.20

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

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.200 0.00

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 7.800 -0.16 7.750 -0.64

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.100 -1.16 10.200 0.99

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.150 0.99 4.200 1.20

จีน 139.770 141.000 141.028 141.761 142.487 0.44 143.790 0.91

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 100.000 1.36

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.100 -0.34 38.100 0.00

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.730 8.655 0.53 8.600 -0.64

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.651 4.883 3.06 4.673 -4.30

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.965 1.31 4.230 6.68

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.700 7.100 5.11 7.200 1.41

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.250 0.54 13.650 3.02

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.000 0.00 22.200 0.91

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 10.600 1.84 10.500 -0.94

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.578 4.230 4.279 1.35 4.287 0.19

อื่น ๆ 67.732 67.979 67.945 76.189 71.577 2.27 75.873 6.00

รวม 473.862 474.845 468.862 483.817 482.727 0.56 490.266 1.56

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

(ประมาณการเดือน กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

จีน 60.500 76.000 88.000 98.500 109.000 15.45 116.000 6.42

อินเดีย 22.800 17.800 18.400 20.550 22.600 1.27 21.100 -6.64

อินโดนีเซีย 5.501 4.111 3.509 2.915 4.113 -8.84 4.111 -0.05

ญี่ปุน 3.007 2.821 2.552 2.410 2.167 -7.81 1.882 -13.15

ฟลิปปนส 1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 3.088 34.97

ไทย 11.999 11.270 8.403 4.238 3.183 -30.46 3.633 14.14

เวียดนาม - 1.259 1.555 0.967 1.248 -4.89 1.517 21.55

สหรัฐฯ 1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.495 60.24

อื่น ๆ 16.583 20.665 19.580 19.065 18.672 1.58 17.810 -4.62

รวม 122.085 135.076 142.561 149.681 162.023 6.92 167.624 3.46

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.296 ลานตัน 
มูลคา 4,150 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.244 ลานตัน มูลคา 
3,656 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 21.31 และ
รอยละ 13.51 ตามลําดับ
 แปงมันสาํปะหลงัดัดแปร มปีริมาณสงออก 0.083 ลาน
ตัน มูลคา 1,949 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.083 ลานตัน 
มูลคา 2,019 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 0.38 
และรอยละ 3.47 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไร
นา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.17 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 2.20 
บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.36 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.12 
บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.36
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.24 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 5.63 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.93 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.05 
บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 3.76
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมนัเสน เฉลีย่กโิลกรมัละ 6.00 บาท ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 6.21 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.38 
และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.39 บาท ในชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 6.10
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 13.46 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.74 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.04 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
13.86 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.89

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.40 ลานไร ผลผลิต 29.97 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.57 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ลานไร ผลผลิต 
27.88 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.47 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.61 รอยละ 7.50 และ
รอยละ 2.88 ตามลําดับ โดยเดือนกุมภาพันธ 2562 คาดวา
จะมีผลผลิตออกสูตลาด 7.48 ลานตัน (รอยละ 24.96 ของ
ผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มกราคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.265 ลานตัน มูลคา 1,872 
ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.209 ลานตัน มูลคา 1,484 ลาน
บาท ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 26.79 และรอยละ 26.15 
ตามลําดับ
 มนัอัดเมด็ มปีรมิาณสงออก 578.650 ตนั มลูคา 5.402 
ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 1,044.520 ตัน มูลคา 9.767 ลาน
บาท ในเดอืนทีผ่านมา คดิเปนรอยละ 44.60 และรอยละ 44.69 
ตามลําดับ
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ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

แปงมันสำปะหลังดัดแปร

279,032 270,151

317,634 290,858

209,118

243,972

196 182 1,043

94,471 93,155 83,211

265,023

295,864

579
82,890

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 256222

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สัตวโลกป 2562/63 เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ 2562 วาม ี1,099.61 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,075.61 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 
2.23 โดย บราซิล อารเจนตินา ยูเครน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
เอธโิอเปย และเซอรเบยี ผลติไดเพิม่ขึน้ สงผลใหผลผลติ ในภาพ
รวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,130.64 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,085.05 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 4.20 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต เวียดนาม อารเจนตินา อินโดนีเซีย ไนจีเรีย อิหราน และ
เกาหลีใต มีความตองการใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 
163.63 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 150.69 ลานตัน ในป 2561/62 
รอยละ 8.59 โดยยูเครน บราซิล อารเจนตินา เซอรเบีย และ
ปารากวัย สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน สหภาพ
ยุโรป เม็กซิโก เวียดนาม เกาหลีใต อียิปต อิหราน โคลัมเบีย จีน 
ซาอุดิอาระเบีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ชิลี บังกลาเทศ สาธารณรัฐ
โดมนิกินั กวัเตมาลา ตนูเิซยี สหรฐัอเมรกิา และบราซลิ มกีารนํา
เขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดอืนกมุภาพนัธ 2562 (1-15 กมุภาพนัธ 2562) ปรมิาณ
การสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 60 ตนั (สมาคมพอคาขาวโพดและ
พืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกุมภาพันธ 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้นไม
เกิน 14.5 % เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 8.97 บาท ของเดือนมกราคม 2562 รอยละ 7.92 และเพิ่ม
ขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.24 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอย
ละ 0.24 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 6.72 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.98 บาท ของ

เดือนมกราคม 2562 รอยละ 3.72 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
6.92 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 2.89
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ ที่
โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.56 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 9.89 บาท ของเดือนมกราคม 2562 รอยละ 
3.34 และลดลงจากกโิลกรมัละ 9.71 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2561 รอยละ 1.54 สาํหรบัราคาขายสงทีไ่ซโลรบัซือ้เดอืนนีเ้ฉลีย่
กิโลกรัมละ 8.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.19 บาท ของ
เดือนมกราคม 2562 รอยละ 4.24 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
9.10 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 3.30
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 318.78 ดอลลาร
สหรัฐ (9,891 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 323.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,192 บาท/ตนั) ของเดอืนมกราคม 2562 รอยละ 1.31 
และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 301.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ 2561 เฉลี่ยตันละ 320.00 ดอลลารสหรัฐ 
(9,991 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 0.38 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 100 บาท
 ราคาซือ้ขายลวงหนาในตลาดชคิาโกเดอืนมนีาคม 2562 
ขาวโพดเมลด็เหลอืงอเมรกินัชัน้ 2 เฉลีย่ตนัละ 148.00 ดอลลาร
สหรัฐ (4,592 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 138.19 ดอลลาร
สหรัฐ (4,361 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2562 รอยละ 7.10 
และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 231.00 บาท เมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ 2561 เฉลี่ยตันละ 144.49 ดอลลารสหรัฐ 
(4,571 บาท/ตนั) เพิม่ขึน้รอยละ 2.43 และเพิม่ขึน้ในรปูของเงนิ
บาทตันละ 21.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 210 ดอลลา
รสหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 211 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 0.47 และลดลงจากตันละ 220 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.55

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 453 
ดอลลารสหรัฐ ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา แตลดลงจาก
ตันละ 469 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอย
ละ 3.41

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 340.81 350.24 -2.69

ผลผลิต 1,099.61 1,075.61 2.23

นําเขา 163.63 150.69 8.59

สงออก 163.63 150.69 8.59

ใชในประเทศ 1,130.64 1,085.05 4.20

สต็อกปลายป 309.78 340.81 -9.10

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 2562 23

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ขาวฟางเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2562/63 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 วามี 58.40 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 57.72 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.18 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย เม็กซิโก 
เอธิโอเปย ซูดาน จีน ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ และชาด ผลิต
ไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 มี 58.16 ลานตัน ลดลงจาก 58.41 
ลานตนั ของป 2561/62 รอยละ 0.43 โดย จนี อินเดยี เอธโิอเปย 
อารเจนตินา บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด มีความตองการใช
ลดลง ดานการคาโลกคาดวามี 5.00 ลานตัน ลดลงจาก 6.49 
ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 22.96 โดยสหรัฐอเมริกา 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป  4.68  5.37 -12.85

ผลผลิต 58.40 57.72 1.18

นําเขา 5.00 6.49 -22.96

สงออก 5.00 6.49 -22.96

ใชในประเทศ 58.16 58.41 -0.43

สต็อกปลายป 4.93 4.68 5.34

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

อารเจนตินา ยูเครน อินเดีย และเคนยา สงออกลดลง ประกอบ
กับจีน และสหรัฐอเมริกา นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

  ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายไดเดือน
กุมภาพันธ 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.33 บาท

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนธันวาคม 
2561 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2561-มถินุายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 112,485 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และผลผลิตตอไร 137 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และรอยละ 2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนกมุภาพนัธ 2562 มดัีงน้ี

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 22.82 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.34 บาท ของ
เดือนมกราคม 2562 รอยละ 6.94 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 18.62 บาท ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 22.56
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 
บาท สงูขึน้จากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 3.85 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 12.50
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 
บาท สงูขึน้จากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 4.35 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.00 ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 20.00
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 25.00 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 25.09 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 0.36 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.00 ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 56.25
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 14.00 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.91 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 12.00 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.00 ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 6.95
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท สูง
ขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.18 บาท ของเดือนมกราคม 2562 
รอยละ 6.95 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.90 ของเดือน
กุมภาพันธ 2561 รอยละ 17.15
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 27.99 
บาท สงูขึน้จากราคากิโลกรัมละ 26.94 บาท ของเดอืนมกราคม 
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บาท/กิโลกรัม
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญคละ

พ.ศ. 2562

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

21.09 22.82

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

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

2562 รอยละ 3.90 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.92 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 12.32
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 24.97 
บาท สงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 23.93 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 4.35 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 20.89 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 19.53
 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 1 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.98 
บาท ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 26.94 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 3.56 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 16.87 บาท 

ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 54.00
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 14.90 
บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.89 บาท ของเดอืนมกราคม 
2562 รอยละ 6.23 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 12.89 บาท 
ของเดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 15.86
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 28.79 บาท สูง
ขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.75 บาท ของเดือนมกราคม 2562 
รอยละ 0.14 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.71 บาท ของ
เดือนกุมภาพันธ 2561 รอยละ 16.51

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 มีประมาณ 
360.99 ลานตัน สูงขึ้นจาก 339.99 ลานตัน ของปที่ผานมารอย
ละ 6.18

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.04 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.16 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 5.45 และสงูขึน้จากกิโลกรมัละ 16.75 
บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 1.73 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผาน
มา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62

สหรัฐอเมริกา 120.07 123.66

บราซิล 120.80 117.00

อารเจนตินา 37.80 55.00

จีน 15.20 15.90

อินเดีย 8.35 11.00

ปารากวัย 9.81 9.50

แคนาดา 7.72 7.30

อื่น ๆ 20.25 21.63

รวม 339.99 360.99

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, February 2019

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกุมภาพันธ 
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

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกุมภาพันธ 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.01 บาท สูง
ขึน้จากกโิลกรมัละ 22.02 บาท ของเดอืนมกราคม 2562 รอยละ 
13.58 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 29.32 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2561 รอยละ 14.70
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.61 บาท ลด
ลงจากกโิลกรมัละ 60.67 บาท ของเดอืนมกราคม 2562 รอยละ 
11.64 แตสงูขึน้จากกิโลกรัมละ 38.25 บาท ของเดอืนกมุภาพนัธ 
2561 รอยละ 40.16

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 44.93 41.87 -6.81

นําเขา 3.16 3.31 4.75

สงออก 3.60 3.55 -1.39

สกัดนํ้ามัน 18.36 17.20 -6.32

สต็อกปลายป 3.89 2.72 -30.08

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 -0.53

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น ๆ 21.19 20.17 -4.81

รวม 44.93 41.87 -6.81

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

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 911.62 เซนต (10.53 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชล
ละ 909.71 เซนต (10.68 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.21 แตลดลงจากบชุเชลละ 1,014.78 เซนต (11.80 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 10.16
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 307.40 ดอลลารสหรัฐฯ (9.67 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 312.85 ดอลลารสหรัฐฯ  (9.99 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 5.45 และลดลงจากตันละ 364.30 ดอลลาร
สหรัฐฯ (11.53 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอย
ละ 15.62

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 256226

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนกุมภาพันธจะมีประมาณ 1.572 ลานตัน 
คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.283 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิต
ปาลมทะลาย 1.520 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.274 
ลานตัน ของเดือนมกราคม คิดเปนรอยละ 3.42 และรอยละ 
3.29 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซียสง
มอบในเดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัวลดลงอยูที่ 2,212 ริงกิต
ตอตัน (544.16 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 2 เนื่องจากคา
เงินริงกิตของมาเลเซียแขงคาขึ้น สงผลใหราคาซื้อขายลวงหนา
ตลาดมาเลเซียปรับตัวลดลง ในขณะที่ผลผลิตปาลมน้ํามันของ
มาเลเซยีในเดอืนมกราคมปรมิาณผลผลติอยูที ่1.74 ลานตนั ลด
ลงรอยละ 3.5 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของเดอืนทีผ่านมา และ
ผลผลิตสูงกวาอยูที่ 1.59 ลานตัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมา ซึ่งผลผลิตปาลมนํ้ามันลดลงทุกเดือนจนถึงไตรมาส
แรกของป สาํหรบัการสงออกนํา้มนัปาลมดบิของมาเลเซยีในชวง 
25 วนัแรกของเดอืนกมุภาพนัธลดลงรอยละ 6 เมือ่เทยีบกบัชวง
เดียวกันของเดือนที่ผานมา เนื่องจากจีนไดหันไปซื้อน้ํามันพืช

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2562 และเดือน
กุมภาพันธ 2561
  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมกราคม 2562 และเดือน
กุมภาพันธ 2561

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิตถั่ว
ลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนมกราคม 2562 มีผลผลิต 41.87 
ลานตัน ลดลงจาก 44.93 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 

ถั่วเหลืองจึงลด การนําเขานํ้ามันปาลมดิบ อยางไรก็ตาม ราคา
น้ํามันปาลมดิบไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของนํ้ามัน
บริโภคที่แขงขันเพ่ือมีสวนแบงในตลาดน้ํามันพืชโลก และคาด
วาราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียอยูที่ระดับ 2,214 -2,327 
ริงกิตตอตัน

ราคา

 ราคาผลปาลมทัง้ทะลายทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนนี ้เฉล่ีย
กโิลกรมัละ 2.58 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 2.46 บาท ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 4.88 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 3.44 บาท ใน
เดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 25.00  
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.98 บาท ใน
เดือนที่ผานมารอยละ 2.47 และลดลงจากกิโลกรัมละ 21.28 
บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.18 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 557.50 ดอลลารสหรัฐฯ (17.53 บาท/กก.) 
สูงขึ้นจากตันละ 532.03 ดอลลารสหรัฐฯ (16.99 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.79  แตลดลงจากตันละ 662.85 
ดอลลารสหรัฐฯ (20.97 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 15.89  
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,202.50 ริงกิต (17.13 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
ตันละ 2,138.63 ริงกิต (16.75 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 2.99 แตลดลงจากตันละ 2,520.55 ริงกิต (20.59 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.62 

6.81 หรือคิดเปนรอยละ 7.98 ของผลผลิตพืชน้ํามันของโลก 
โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 2562/63 
มีปริมาณ 360.99 ลานตัน 70.37 ลานตัน และ 51.49 ลานตัน 
ตามลําดับ 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 2562 27

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทัง้เมลด็ชนดิคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลกป 
2562/63 ณ เดือนกุมภาพันธ 2562 มีปริมาณ 25.79  ลานตัน 
ลดลงจาก 26.93 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 4.23

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการใช
ฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 26.92 ลานตัน เพ่ิมขึ้น
จาก 26.69 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 0.86 ดานการ
นําเขา มีปริมาณ 9.21 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.91 ลานตันของ
ป 2561/62 รอยละ 3.37 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.21 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.91 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 3.37

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  รายงานการผลตินํา้ตาลทรายของโรงงานนํา้ตาลทัว่ประเทศ
  ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย ไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิต 
นํ้าตาลทรายตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2562 วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลว
จํานวน 81,315,040 ตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 8,589,500 ตัน 
แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 6,746,376 ตัน และนํ้าตาลทรายขาว 
1,730,276 ตัน คาความหวานของออยเฉลี่ย 12.15 ซี.ซี.เอส. 
ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตันออย 105.63 กก.ตอตันออย

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกุมภาพันธ 2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.51 17.65 0.08

ผลผลิต 26.93 25.79 -4.23

นําเขา 8.91 9.21 3.37

ใชในประเทศ 26.69 26.92 0.86

สงออก 8.91 9.21 3.37

สต็อกปลายป 17.65 16.44 -6.86

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนกุมภาพันธ สรุปไดดังนี้ 

        ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนมีนาคม 2562 
ทําสัญญาเดือนกุมภาพันธ เฉลี่ยปอนดละ 71.73 เซนต 
(กิโลกรัมละ 49.74 บาท) ลดลงจากปอนดละ 73.13 เซนต 
(กิโลกรัมละ 51.56 บาท) ของเดอืนมกราคม 2562 รอยละ 1.91 
และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.82 บาท และลดลง
จากปอนดละ 77.99 เซนต (กิโลกรัมละ 54.40 บาท) ของ
เดือนกุมภาพันธ 2562 รอยละ 8.03 และลดลงในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 4.67 บาท

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เห็น
ชอบการกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทน การผลิต
และจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิตป 2561/2562 
ในอตัรา 700 บาทตอตนัออย ณ ระดบัความหวานที ่10 ซ.ีซ.ีเอส. 
โดยกําหนดราคาขึ้น/ลง ของราคาออยเทากับ 42.00 บาท 
ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิตป 2561/2562 
เทากับ 300.00 บาทตอตันออย
  คณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2561 เหน็ชอบ
โครงการเงนิชวยเหลอืเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซือ้ปจจยัการผลิต 
ในอตัรา 50 บาทตอตนัออย (รายละไมเกิน 5,000 ตนัออย) โดย
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ประจําปงบประมาณ 2562
  คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายมติเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการจัดสรรเงินรายไดของกอง
ทุนออยและนํ้าตาลทรายใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 
2561/2562 ในอัตรา 53 บาทตอตันออย 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.พ. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ม.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 13.42 13.16 13.24 12.93 0.31

พ.ค. 62 13.38 13.12 13.20 13.06 0.14

ก.ค. 62 13.59 13.35 13.43 13.20 0.23

ต.ค. 62 13.94 13.72 13.81 13.50 0.31

มี.ค. 63 14.61 14.41 14.50 14.15 0.35

พ.ค. 63 14.55 14.42 14.48 14.15 0.33

ก.ค. 63 14.52 14.36 14.44 14.14 0.30

ต.ค. 63 14.57 14.40 14.48 14.25 0.23

มี.ค. 64 15.01 14.85 14.92 14.65 0.27

พ.ค. 64 14.86 14.84 14.85 14.60 0.25

ก.ค. 64 14.92 14.76 14.80 14.58 0.22

ต.ค. 64 - - 14.90 14.67 0.23

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.พ. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ม.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 62 359.80 354.30 356.20 348.60 7.60

ส.ค. 62 366.60 361.80 364.20 357.20 7.00

ต.ค. 62 372.90 368.30 370.40 362.80 7.60

ธ.ค. 62 379.70 376.40 377.30 366.20 11.10

มี.ค. 63 386.80 383.40 384.70 371.70 13.00

พ.ค. 63 388.90 388.90 388.90 377.50 11.40

ส.ค. 63 391.80 391.80 391.80 381.20 10.60

ต.ค. 63 394.90 394.90 394.90 384.20 10.70

ตางประเทศ 

  รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของอินเดีย
  อนิเดยี รายงาน ในชวงครึง่เดือนหลงัของเดอืนมกราคม 
2562 โรงงานนํา้ตาลอนิเดยีผลตินํา้ตาลได 3.83 ลานตนั เพ่ิมขึน้
จาก 3.57 ลานตัน ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น
จาก 3.63 ลานตัน ในชวงครึ่งแรกของเดือนมกราคม 2562 
รวมผลผลิตนํ้าตาลทั้งหมดถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีจํานวน 
18.52  ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 17.12 ลานตัน ในปกอน 
  รายงานการสงออกนํ้าตาลทรายดิบของบราซิล
  กระทรวงการคาของบราซิล รายงาน บราซิลสงออก

น้ําตาลทรายในเดือนมกราคม 2562 จํานวน 1.10 ลานตัน 
(มูลคาน้ําตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 1.63 ลานตัน ในเดือน
ธนัวาคม 2561 และ 1.59 ลานตัน ในชวงเวลาเดียวกนัของปกอน 
โดยปรมิาณการสงออกนํา้ตาลทรายดบิมจีาํนวน 1,031,109 ตนั 
ลดลงจาก 1,459,807 ตัน ในเดือนกอน และ 1,271,104 ตัน 
ในปกอน สวนการสงออกนํา้ตาลทรายขาวมจีาํนวน 65,889 ตนั 
ลดลงจาก 159,801 ตนั ในเดอืนกอน และ 294,857 ตนั ในเดอืน
มกราคม 2561 และในชวง 10 เดือนแรกของป 2561/2562 
(เมษายน-มนีาคม) บราซลิสงออกนํา้ตาลจาํนวน 17.88 ลานตนั 
ลดลงจาก 25.03 ลานตัน ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน
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 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.74 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.46 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.56
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.93 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 44.56 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.37 
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.35 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 32.88 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.47 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ  4.46

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.64 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 51.36 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.55
 2) ยางแผนรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.49 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.21 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.56
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.68 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 44.31 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.37 
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.83
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.10 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 32.63 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.47 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ  4.49
ตางประเทศ 
3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวง

หนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
162.04 เซนตสหรัฐฯ (50.29 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 158.42 เซนต
สหรัฐฯ (49.97 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากิโลกรัมละ  3.62 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  2.28
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
185.96 เยน (51.85 บาท) ลดลงจาก 187.96 เยน (53.86 บาท) 
ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ  2.00 เยน หรือลดลงรอยละ

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 
1. การผลิต

 ปริมาณผลผลิตยางพาราเดือนมกราคมป 2562 จํานวน 
0.54 ลานตัน (0.55 ลานตันยางดิบ) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ที่มีผลผลิต 0.51 ลานตัน (0.52 ลานตันยางดิบ) 
พบวา ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 5.88 โดยชวงที่ผลผลิต
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 42.96 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป
2. การตลาด

 ปริมาณการสงออกยางพาราของไทยในป 2561 มีปริมาณ 
4.35 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.46 จากป 2560 ที่มีปริมาณ 4.37 
ลานตัน 
3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.47 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 40.83 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.64 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.02 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.97 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 40.33 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.64 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.07
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.47 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 39.83 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.64 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.12
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.25 บาท เพิ่ม
ขึ้นจาก 20.19 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.06 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.32
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.18 บาท เพิ่ม
ขึ้นจาก 17.06 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.12 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.72
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.80 บาท เพิ่ม
ขึ้นจาก 34.15 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 2.65 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.77

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนมีนาคม

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัช้ัน 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 51.89 บาท 
เพิม่ขึน้จาก 51.61 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.28 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.55
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาในภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื เนือ่งจากภาครฐัมกีารสงเสริมใหปลกูแซม

ในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 เริ่มให

ผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากจังหวัด

ชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต ประสบ

ปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟผสมเกสร

ไมติด จึงติดผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง

เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณน้ําฝนเพียง

พอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิต

สูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือน

กุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไม

ผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึง

โคนตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก  สําหรับผลผลิตตอ

ไรคาดวาลดลง เน่ืองจากเกิดฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 

ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 

ทาํใหดอกกาแฟผสมเกสรไมตดิ ปน้ีตนกาแฟจงึตดิผลนอยกวาป

ทีผ่านมา ผลผลติกาแฟออกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืน

กุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมลด็กาแฟจะใกลเคยีงกับปทีผ่านมา จาก

ปริมาณผลผลิตโลกที่เพ่ิมขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก

ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟมีแนว

โนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการบริโภค

ภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ

ใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปที่ผาน

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

ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 6.08 

เนื่องจากความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการ

บริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของป 

2561 มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 468.69 ตัน มูลคา 

92.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 53.48 และรอยละ 52.41 

ตามลําดับ  สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 164.39 

ตัน มูลคา 44.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 3.41 
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และ 14.29 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณการสง

ออก 3,950.09 ตัน มูลคา 661.79 ลานบาท หรือลดลงจากปที่

ผานมารอยละ 7.00 และรอยละ 10.49 ตามลําดับ และกาแฟ

สาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออกทัง้สิน้ 24,521.36 ตนั มลูคา 

5,532.41 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.05 และ

รอยละ 18.51 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของป 2561 

มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 62,657.39 ตัน มูลคา 

3,882.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.07 และลดลงรอย

ละ 10.93 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 

2,027.94 ตนั มลูคา 605.20 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 21.42 

และรอยละ 7.73 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ

นําเขา 7,208.25 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.75 และ มูลคา 

2,041.16 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 2.65 และกาแฟสาํเรจ็รปู

ผสม มีปริมาณการนําเขา 6,873.41 ตัน มูลคา 1,053.65 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.18 และรอยละ 12.63 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80 

 เวียดนาม ผูผลติกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปนผูผลติ

กาแฟพนัธุโรบัสตาอนัดบั 1 ของโลก มผีลผลติกาแฟป 2561/62 

ปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.41 

 การสงออกกาแฟของโลก

      กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2561/62 มี 8.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.87 ลาน

ตนั ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศทีส่งออกมากทีส่ดุไดแก 

บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 ลานตัน เพิ่ม

ขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 15.85 เนื่องจาก

ปรมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ รองลงมาไดแก ประเทศเวยีดนาม มกีาร

สงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.67 ลานตัน ของ

ป 2560/61 รอยละ 1.20  เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย 

ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช

กาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.738 

ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดเดือนกุมภาพันธ 2562 เฉล่ีย

กิโลกรัมละ 66.54 บาท ลดลงจาก กิโลกรัมละ 67.10 บาท ของ

เดือนกอนรอยละ 0.83

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กุมภาพันธ 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา  ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 128.45 เซนต/ปอนด (90.48 บาท/กิโลกรัม) เพิ่ม

ขึ้นจาก 128.02 เซนต/ปอนด (90.32 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 0.34

 ราคาเมลด็กาแฟดบิโรบสัตา  ตลาดนวิยอรกซือ้ขายทนั

ที่เฉลี่ย 78.65 เซนต/ปอนด (55.40 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจาก 

78.02 เซนต/ปอนด (56.22 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอนรอย

ละ 0.81

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. เอธิโอปย 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

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 2562 33

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลติพรกิไทยป 2562 เกบ็เกีย่วไปแลวประมาณรอย
ละ 80 และจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย คาดวา ผลผลิตโดย
รวมจะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยู
ในระดับเดิมถึงลดลงและบางพื้นที่เริ่มปลูกทุเรียนแซมตนพริก
ไทย เนื่องจากราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซือ้ขายพรกิไทยยงัคงทรงตวัราคาพริกไทยมี
แนวโนมลดลง เนือ่งจากมกีารนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่น
บาน ไดแก กมัพชูา และเวยีดนามเพิม่ขึน้ ราคาพรกิไทยดาํ-คละ 
จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 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

ราคาในประเทศไทย

 ความเคล่ือนไหวของราคาพริกไทยประจาํเดอืน

กุมภาพันธ 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 31.00 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.68 บาท ลด
ลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
  สําหรับเดือนกุมภาพันธ ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.00 บาท ราคาเทาตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 194.69 
บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 1.14 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท บาท ราคาทรงตวัเทากับปทีผ่านมา ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2562 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 368.53 บาท ราคาลดลงจาก
เดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 17.18 พริกไทยดํา-อยางดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 263.53 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 22.49 และพริกไทยดํา-อยางรอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดอืนนีผ้ลผลติสบัปะรดโรงงานทัง้ประเทศออกสู
ตลาดเพิม่ข้ึนจากเดอืนทีผ่านมา โดยมผีลผลติสบัปะรดประมาณ
วันละ 7,000 – 8,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปปรับกําลังการ
ผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาดสงออก ทําใหราคาสับปะรด
โรงงานที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนธนัวาคม 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ

สบัปะรด ปรมิาณ 50,032 ตนั มลูคา 1,442.50 ลานบาท เพิม่ขึน้
จากปริมาณ 46,337 ตัน มูลคา 1,381.00 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.98 และรอยละ 4.45 
และลดลงจากปริมาณ 58,388 ตัน มูลคา 1,881.96 ลานบาท 
ในเดอืนธนัวาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 14.31 และรอยละ 23.35
 ป 2561 การสงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑสับปะรด 
ปริมาณ 640,131 ตัน มูลคา 19,102.47 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 686,168 ตัน มูลคา 27,040.41 ลานบาท ในป 2560 
หรือลดลงรอยละ 6.71 และรอยละ 29.36

สับปะรดกระปอง (ป 2561 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 37,085 ตัน มูลคา 965.80 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 34,330 ตัน มูลคา 940.50 ลานบาท 
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สับปะรดแหง 

  สงออกปริมาณ 17 ตัน มูลคา 4.01 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 12 ตัน มูลคา 2.28 ลานบาท ในเดือน
พฤศจกิายน 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 48.51 และรอยละ 76.38 
และลดลงจากปริมาณ 82 ตัน มูลคา 5.95 ลานบาท ในเดือน
ธันวาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 78.65 และรอยละ 32.52
 ป 2561 การสงออกปริมาณ 417 ตัน มูลคา 51.45 
ลานบาท ปริมาณลดลงจาก 592 ตัน ในป 2560 หรือลดลงรอย
ละ 29.60 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 49.29 ลานบาท ในป 2560 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.40

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,741 ตัน มูลคา 28.83 ลานบาท ลด
ลงจากปริมาณ 1,944 ตัน มูลคา 31.51 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 หรือลดลงรอยละ 10.43 และรอยละ 8.52 
และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 809 ตัน มูลคา 18.98 ลานบาท ใน
เดือนธันวาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 115.32 และรอยละ 
51.86
 ป 2561 การสงออกปริมาณ 17,006 ตนั มลูคา 281.01 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 8,568 ตัน มูลคา 151.52 ลาน
บาท ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 98.48 และรอยละ 85.45

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 3.70 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.15 บาท ของเดือนที่
ผานมารอยละ 17.70 และลดลงจากกิโลกรัมละ 4.25 บาท ใน
ชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.76
 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 5.56 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.40 บาท ของเดือนที่
ผานมารอยละ 2.92 และลดลงจากกิโลกรัมละ 9.73 บาท ใน
ชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 42.88 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 8.03 และรอยละ 
2.69 และลดลงจากปริมาณ 43,892 ตัน มูลคา 1,289.20 
ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 15.51 และ
รอยละ 25.09
 ป 2561 การสงออกปริมาณ 477,225 ตัน มูลคา 
12,932.59 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 535,393 ตัน มูลคา 
19,474.61 ลานบาท ในป 2560 หรือลดลงรอยละ 10.86 และ
รอยละ 33.59

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,544 ตัน มูลคา 265.79 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 7,659 ตัน มูลคา 234.03 ลานบาท ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.56 และรอยละ 
13.57 และลดลงจากปริมาณ 10,830 ตัน มูลคา 354.68 ลาน
บาท ในเดือนธันวาคม 2560 หรือลดลงรอยละ 21.11 และรอย
ละ 25.06
 ป 2561 การสงออกปริมาณ 113,788 ตัน มูลคา 
3,598.85 ลานบาท ปรมิาณเพิม่ขึน้จาก 110,447 ตนั ในป 2560 
หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.03 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 4,684.06 ลาน
บาท ในป 2560 หรือลดลงรอยละ 23.17

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,585 ตัน มูลคา 170.93 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนจากปรมิาณ 2,340 ตนั มลูคา 167.21 ลานบาท ในเดอืน
พฤศจิกายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.49 และรอยละ 2.22 
และลดลงจากปริมาณ 2,717 ตัน มูลคา 210.14 ลานบาท ใน
เดอืนธนัวาคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 4.87 และรอยละ 18.66
 ป 2561 การสงออกปริมาณ 31,183 ตัน มูลคา 
2,198.09 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 30,201 ตัน ในป 2560 
หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.25 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 2,591.74 ลาน
บาท ในป 2560 หรือลดลงรอยละ 15.19

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 58 ตัน มูลคา 7.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 52 ตัน มูลคา 5.45 ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน 
2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.88 และรอยละ 30.75 และเพิ่ม
ขึ้นจากปริมาณ 57 ตัน มูลคา 3.00 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.76 และรอยละ 137.41
 ป 2561 การสงออกปรมิาณ 511 ตนั มลูคา 38.30 ลาน
บาท ลดลงจากปริมาณ 966 ตัน มูลคา 89.18 ลานบาท ในป 
2560 หรือลดลงรอยละ 47.15 และรอยละ 57.05
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดสุกรในเดือนนี้คึกคักและคลองตัว เดือนน้ี
ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา เนื่องจาก
ในเดอืนนีม้เีทศกาลวนัตรษุจนี ประชาชนจบัจายใชสอย ซือ้ขาย
คลองตวั สงผลใหมคีวามตองการใชไหวและบรโิภคในชวงน้ีมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ธ.ค. 2561 
มีปริมาณ 294 ตัน มูลคา 21.34 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือนพ.ย. 
มปีรมิาณ 158 ตนั มลูคา 13.77 ลานบาท คดิเปนรอยละ 89.08 
และรอยละ 54.97 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ธ.ค. 2561 
มีปริมาณ 533 ตัน มูลคา 141.13 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ย. 2561 มีปริมาณ 644 ตัน มูลคา 169.56 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 17.24 และรอยละ 16.77 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน
 การสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็งและผลิตภัณฑเนื้อ
สกุรรวม ในป 2561 มปีรมิาณ 10,365 ตนั มลูคา 2,097.22 ลาน
บาท ลดลงจากป 2560 ปริมาณ 10,882 ตัน มูลคา 2,097.23 
ลานบาท ซึ่งปริมาณคิดเปนรอยละ 7.55 สวนมูลคาการสงออก
รวมใกลเคียงกับปที่ผานมา
 โดยแยกเปนการสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็ง ในป 
2561 มีปริมาณ 2,388 ตัน มูลคา 178.08 ลานบาท ปริมาณ
ลดลงจากป 2560 มปีรมิาณ 2,393 ตนั คดิเปนรอยละ 0.21 แต
มูลคาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ซึ่งสงออกมูลคา 146.77 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 21.33
 สวนการสงออกผลติภณัฑเนือ้สกุร ในป 2561 มปีริมาณ 
7,977 ตนั มลูคา 1,919.14 ลานบาท ลดลงจากป 2560 ปริมาณ 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

8,489 ตัน มูลคา 1,950.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.03 และ
รอยละ 1.61 ตามลําดับ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 67.20 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 63.98 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
5.03 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.07 
บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.26 บาท   ภาค
กลาง กิโลกรัมละ 68.39 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 71.83 
บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
2,100 บาท สงูขึน้จากตวัละ 1,980 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอย
ละ 6.06 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสกุรมชีวีติ ณ แหลงผลติภาคกลาง จากกรม
การคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 71.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.40

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนือ้ในเดอืนนีค้อนขางคกึคกั ราคา
ไกเนื้อที่เกษตรกรขายไดสูงข้ึนจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจากใน
เดือนนี้มีเทศกาลวันตรุษจีน ประชาชนจับจายใชสอย ซื้อขาย
คลองตวั สงผลใหมคีวามตองการใชไหวและบรโิภคในชวงน้ีมาก
ขึ้น แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาสูงขึ้นเล็กนอย 

 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแขง็เดอืน ธ.ค. 2561 
ปริมาณ 20,858 ตัน มูลคา 1,585.04 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ย. 2561 ปริมาณ 21,963 ตัน มูลคา 1,794.05 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 5.03 และรอยละ 11.65 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน พ.ย. 2561 ปริมาณ 
51,970 ตัน มูลคา 7,447.32 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ต.ค. 2561 ปริมาณ 53,739 ตัน มูลคา 7,594.26 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3.29 และ รอยละ 1.93 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. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดสูงข้ึนเล็กนอยจาก
เดือนที่ผานมา เนื่องจากเดือนนี้มีเทศกาลวันตรุษจีนมีการปลด
แมไกไขบางสวนมาทําเปนไกไหวเจา ทําใหผลผลิตไขไกออกสู
ตลาดลดลง สงผลใหราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดโนมสูงขึ้นเล็ก
นอย แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัว 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
ธ.ค. 2561 มีปริมาณ 57.92 ลานฟอง มูลคา 156.73 ลานบาท 
สูงขึ้นจากเดือน พ.ย. 2561 มีปริมาณ 26.68 ลานฟอง มูลคา 
83.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.17 เทา และรอยละ 88.63 
ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย
 โดยการสงออกไขไกสดรวม ในป 2561 มีปริมาณ 
300.55 ลานฟอง มูลคา 1,001.29 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2560 
มีปริมาณ 127.26 ลานฟอง มูลคา 380.57 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1.36 เทา และรอยละ1.63 เทา ตามลําดับ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศรอยฟอง
ละ 276 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 272 บาท ของเดือนที่ผาน
มารอยละ 1.10 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟอง
ละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 284 บาท 
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

 การสงออกไกสดแชเยน็แชแขง็และไกแปรรปูรวม ในป 
2561 มีปริมาณ 839,428 ตัน มูลคา 100,389.35 ลานบาท สูง
ขึ้นจากป 2560 ปริมาณ 758,370 ตัน มูลคา 96,278.17 ลาน
บาท คิดเปน รอยละ 10.69 และรอยละ 4.27 ตามลําดับ
 โดยแยกเปนการสงออกไกสดแชเยน็แชแขง็ ในป 2561 
มีปริมาณ 278,985 ตัน มูลคา 22,381.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากป 2560 ปริมาณ 225,636 ตัน มูลคา 20,175.96 ลานบาท 
คิดเปน รอยละ 23.64 รอยละ 10.93 ตามลําดับ
 สวนการสงออกไกแปรรูป ใน ป 2561 มีปริมาณ 
560,442 ตัน มูลคา 78,007.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 
ปริมาณ 532,734 ตัน มูลคา 76,102.21 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 5.20 และ รอยละ 2.50 ตามลําดับ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 36.98 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.93 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 5.87 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.96 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.63 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 10.50 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.52

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.67 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.50 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.52 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 47.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.61 บาท ของ
เดือนที่ผานมารอยละ 5.36 

ภาคกลาง รอยฟองละ 267 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวน
ราคาลกูไกไขตามประกาศของบริษทั ซ.ีพี. ตวัละ 15.00 บาท สงู
ขึ้นจากตัวละ 12.60 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 19.05

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 284 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 291 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.41
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ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยท้ังประเทศ รอย
ฟองละ 327 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 325 บาท ของเดือนที่
ผานมารอยละ 0.61 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอย
ฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 333 
บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 306 บาท และภาคใต รอยฟองละ 
350 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้ง
ประเทศกิโลกรัมละ 88.48 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 88.16 
บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.36 โดยแยกเปนรายภาค
ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ กิโลกรัมละ 84.89 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 84.46 
บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.72 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ กิโลกรัมละ 69.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.99 
บาท ของเดอืนทีผ่านมา รอยละ 0.47 โดยแยกเปนรายภาคดงันี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิโลกรัมละ 65.29 บาท สวนภาคกลางและภาคใต ไมมีรายงาน
ราคา
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(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 47.00 46.55 54.40 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 67.20

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.98

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 32.67

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 263 257 265 278 278 279 281 282 254 262 264 272 276

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

271 258 285 311 311 311 311 309 269 276 286 291 284

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

370 348 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.66

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกุมภาพันธ 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนกุมภาพันธพบวา 

ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลา กรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายได

ในเดือนกุมภาพันธ ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ไดแก กุงขาวแวนนาไม 

หมึกกระดอง ปลาดุกบิ๊กอุย และปลาเปด แตปลาชอน และ

ปลาทสูด ราคามแีนวโนมลดลง สาํหรบัสถานการณขาวทีส่าํคญั

มีดังนี้

 ผลผลิตกุงทะเลที่ลดลงสงผลกระทบตอการสงออกอาหาร

ทะเลของอินเดีย

 มีรายงานจาก Economicstimes วา ภาคการสงออก

อาหารทะเลของอินเดียประสบกับปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า 

รวมถึงสภาพอากาศที่เลวราย และโรคระบาด สงผลกระทบใน

ทางลบตอผลผลติกุงทะเลของเอกวาดอรซึง่ทาํรายไดถึงรอยละ 75 

ของภาคการสงออกอาหารทะเล รวมถึงการที่สหรัฐอเมริกา

นําเอามาตรการ Seafood Import Monitoring Programme 

(SIMP) นํามาใชไดเพิ่มแรงกดดันแกภาคประมงของอินเดีย 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

สาํหรบัผลผลติกุงทะเลของอนิเดยีคาดวาจะลดลงรอยละ 10-15 

ทัง้นีเ้นือ่งจากราคาทีเ่กษตรกรไดรบัลดลง และผลผลิตลนตลาด 

แมวาราคากุงในชวงครึ่งปหลังของป 2018 จะดีขึ้นเล็กนอย

แตราคาในภาพรวมยังอยูในระดับต่ํา ผูสงออกกุงทะเลของ

อินเดยี เร่ิมรับเอามาตรการ SIMP มาใหความรูแกผูผลติกุงทะเล

ในอินเดีย และMarine Products Export Development 

Authority ไดสรางความรับรูในขอกําหนดของ SIMP ในชวง

หลายเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว

จะชวยในเรือ่งของการตรวจสอบยอนกลบั และการตรวจหาสาร

ตกคางตองหามในกุงทะเล ทั้งนี้ผูสงออกและเกษตรกรของไทย 
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ควรสรางความรับรูถึงมาตรการ SIMP และนํามาปรับใชหาก

ยังตองการกลับมาเปนผูนําการผลิตกุงทะเลของโลก เพราะ

สหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขากุงทะเลอันดับตนๆ ของโลก

2. สถานการณการตลาดเดือนกุมภาพันธ 2562

 กรมการคาตางประเทศของไทยเตรียมประกาศยกเลิก

ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอก

ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2530

 มีรายงานจาก กรมการคาตางประเทศ วากําลังอยู

ในระหวางดําเนินการ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชยวา

ดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) 

พ.ศ.2530 ทีก่าํหนดใหการสงออกกุง ปลาหมกึแชเยน็หรือแชแขง็ 

และผลิตภัณฑอาหารที่มีกุงผสมอยูเกินรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก

ไปยงัตลาดสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป ตองมหีนงัสอืรบัรอง

ผลการวิเคราะห หนังสือรับรองสุขลักษณะ และหนังสือรับรอง

อื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางไปแสดงตอเจาหนาที่

ศุลกากร ตามความตองการของประเทศผูนําเขา และผูสงออก

จะตองเปนสมาชิกสมาคมแชเยือกแข็งไทย ซึ่งการเตรียมการ

ยกเลิกประกาศฉบับนี้เปนผลมาจากสถานการณการคาโลกที่

เปลีย่นแปลงไป และนโยบายของภาครฐัทีต่องการอาํนวยความ

สะดวกใหกับประชาชนและลดภาระแกผูประกอบการ มาตรการ

ทีก่าํหนดไวภายใตประกาศฉบบัดงักลาว อาจจะไมสอดคลองกบั

สภาวการณในปจจบุนั ทางกรมฯ จงึไดพจิารณายกเลิกประกาศ

ดังกลาว โดยในปจจุบันอยูระหวางการเปดรับฟงความคิดเห็น

ผานทางเวบ็ไซทกรมการคาตางประเทศ ตัง้แตวนัที ่30 มกราคม 

ถึง 20 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งการยกเลิกประกาศฉบบันี้คาดวาจะ

สงผลดีตอผูประกอบการที่ตองการสงออกสินคาดังกลาวไปยัง

ตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนกุมภาพันธ 2562

 ราคาสตัวนํา้ทีส่าํคญับางชนดิในเดอืนกุมภาพนัธ 2562 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้ 

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตวั/กก. ราคาทีช่าวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 157.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 144.90 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.82 

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70 ตัว/กก.) จาก

ตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 153.33 บาท ลดลงจาก 

164.21 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.63

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง

ขายไดเฉลีย่กิโลกรัมละ 153.50 บาท เพิม่ขึน้จาก 148.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.58 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 80.12 บาท ลดลงจาก 84.21 บาท/กิโลกรัม ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 4.86

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.12 ลดลงจาก 84.21 บาท/กิโลกรัม ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 4.86

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลีย่กิโลกรัมละ 120บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากับเดอืนทีผ่านมา

 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลีย่ 45.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 44.19 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.83 
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  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปดได 

8.37 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 8.22 บาท/กิโลกรัม ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.82

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 26.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวจาก

เดือนที่ผานมา

4. แนวโนมของราคาเดือนมีนาคม 2562

 จากการศกึษาวเิคราะหทางสถติิ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 157.28 ลดลงจาก 157.68 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.25

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตวั/กก.) จากตลาดทะเลไทย 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 164.61 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 153.33 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 7.36

 4.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 147.71บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 153.50 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.77

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 79.65 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 80.12 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.59 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดบั 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากบัเดอืน

ที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 86.43 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 87.88 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.65

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู

ในระดบั 47.89 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 45.00 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนกอนรอยละ 6.42

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.19 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 8.37 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 2.15

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 26.00 บาท/กิโลกรัม 

ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 44.46 70.00

มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 39.39 75.00
ก.ย. 36.9 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.00 80.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 85.03 120.00

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

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.88 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 183.76 180.95

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

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 157.68 153.33

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 8.16 36.00

มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.43 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.37 26.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 158.50 200.00

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

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 153.50 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาเปด

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.พ. 61 76.05 85.00

มี.ค. 79.86 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 99.09 85.00
มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.33 85.00
ส.ค. 83.14 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 80.12 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ปลาทู

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจาก UNCTAD เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา วาการขึ้นภาษีรอยละ 25 ของ

สหรฐัอเมรกิาและจนี สงผลกระทบทางการคาตอประเทศตางๆ 

อยางไร โดยคํานวณผลกระทบตางๆ ดังนี้ 1) การหันเหทิศทาง

การคา (Trade diversion) พิจารณาจากคาความยืดหยุนของ

สินคาที่ใชทดแทนกัน เพื่อหาปริมาณทางการคาที่เปลี่ยนแปลง

ไปในแตละชนดิสนิคาทีไ่ดรบัผลกระทบจากภาษีอนัเนือ่งมาจาก

การหันเหไปใชสินคาจากประเทศที่สาม และคาความยืดหยุน

ของความตองการสงออกเปนตัวบงช้ี ผลกระทบของการหันเห

ทางการคาไปยังประเทศที่สาม 2) ความสูญเสียทางการคา 

ใครไดประโยชนจากสงครามทางการคา

ระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา

(Trade loss) คาํนวณจากคาความยดืหยุนของความตองการนํา

เขาสินคา ซึ่งคาความยืดหยุนดังกลาวจะบงบอกปริมาณการคา

ที่สูญเสียไปและปริมาณการคาที่ยังคงอยู และ 3) หวงโซคุณคา

ระดับภูมิภาค (Regional Value chain) พิจารณาจากการที่

ผูผลติสนิคาขัน้กลางเคลือ่นยายออกจากภูมภิาคนัน้ ๆ  ซึง่จากการ

คาํนวณพบวาประเทศไทยไดรบัประโยชนจากการหันเหทศิทาง

การคา (Trade Diversion) โดยคาดวาไทยจะไดรับประโยชน

จากการสงออกเพิม่ขึน้รอยละ 2 ซึง่ไทยไดรบัผลประโยชนอยูใน

อันดับที่ 16 รวมกับอินโดนีเซีย ทั้งน้ีภาคอุตสาหกรรมเคมี 

พืชผัก และยานยนต ไดรับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของจีน 

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรตางๆ ไดรับผลกระทบ

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

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985

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

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

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

46 - 0 - 0 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600

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

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

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท. 2 รวมประชุมขอมูล Big Data

สศท.4 รวมงาน “เรารักขอนแกน” ประจําป 2562 ครั้งที่ 2

 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท. 2) รวมประชุมขอมูล Big Data 
ขอมูลตลาดนําการผลิตสินคาเกษตรดานพืชและแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตร (ขาว)
ณ หองประชุมเวียงโกศัย ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดแพร เพื่อนําไปวางแผนการผลิต
และการตลาด ใหเปนระบบตลอดหวงโซอปุทานในการแกปญหาราคาผลผลติลนตลาด 
ใหสอดคลองกับความตองการทั้งผูผลิตและผูบริโภคอยางครบวงจร

✤

 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 นายฉกาจ  ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) พรอมดวยเจาหนาที่ เขารวม
งาน “เรารักขอนแกน” ประจําป 2562 คร้ังที่ 2 ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดรับเกียรติจากผู วาราชการจังหวัดขอนแกน 
(นายสมศักดิ์  จังตระกุล) เปนประธาน โดยภายในงานมีหัวหนาสวนราชการ
ภายในจังหวัดขอนแกนกวา 44 หนวยงานเขารวม พรอมทั้งไดพบปะแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยงาน ตลอดจนสรางสัมพันธภาพ
อันดีระหวางกัน

✤
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สศท.6 ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลโครงการศึกษาแนวทางบริหาร

จัดการการพัฒนาเกษตรอินทรีย จังหวัดจันทบุรี

สศท.7 รวมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รอบที่ 1 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรที ่6 จงัหวดัชลบรุ ี(สศท.6) มอบหมายนางสาวนํา้ทพิย เมอืงอนิทร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
ลงพืน้ทีร่วมกบักองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
จัดเก็บขอมูลโครงการศึกษาแนวทางบริหารจัดการการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
จังหวัดจันทบุรี โดยลงพ้ืนที่ศูนยเรียนรูชุมชนบานปถวี เขาพบนายรัฐไท พงษศักดิ์ 
ประธานศูนยเรียนรูฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนแหลงจําหนาย
เชื่อมโยงสินคาอินทรีย

✤

 วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2562 นายชวีติ  เมงเอยีด  ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตรที ่7 จงัหวดัชยันาท (สศท.7) เขารวมประชมุการตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 (นายพิศาล  พงศาพิชณ)  
ณ หองประชุมนายทองแสงใหญ ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี (หลังใหม) และ
เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ (แปลงกลวยหอมคาเวนดิส) ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี โดยมี
หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดสิงหบุรี ใหการตอนรับ
โดยพรอมเพรียงกัน

✤
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สศท.9 จัดการประชุมการเสริมสรางขีดความสามารถในการประเมินความเปราะบางแบบมีสวนรวมฯ

สศท.12 ลงพื้นที่สํารวจตนทุนขาวโพดหลังนา จ.นครสวรรค

 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 นายสุธรรม  ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา 
(สศท.9) มอบหมายใหนายบัญฑิต  เกษราพงศ ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
กลุมยอยโครงการ “การเสริมสรางขีดความสามารถในการประเมินความเปราะบางแบบมีสวนรวมและการบูรณาการแผนงาน
ดานการปรับตัวตอการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสงขลา” ภายใตหัวขอ “การพิจารณาเลือกพื้นที่
ระดบัอาํเภอเพ่ือดาํเนนิโครงการ” โดยมผีูแทนจาก FAO ทมีทีป่รกึษาโครงการฯ และหนวยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขารวมประชุม เพื่อพิจารณาเลือกพื้นที่ดําเนินโครงการ ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

✤

 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 นางพัชรารัตน  ลิ้มศิริกุล ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค (สศท.12) พรอมดวยเจาหนาที่ ลงพื้นที่
สาํรวจตนทนุการผลติขาวโพดหลงันาจากกลุมเกษตรกรแปลงใหญ ณ บานใหมสามคัคี 
หมู 5 ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

✤
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พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จเปนองคประธานเปดงาน

วันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562

 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

เสด็จเปนองคประธานเปดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562 ภายใตแนวคิด “เกษตร ศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอนันต 
สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณเฝารับเสด็จฯ 
 ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมเฝา
รับเสด็จฯ ดวย ท้ังนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังไดรวมจัดงานภายใตแนวคิด “พระอัจฉริยภาพดานสารสนเทศการเกษตร” 
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับพระอัจฉริยภาพดานสารสนเทศการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง สศก.
ไดนอมนําหลักการทรงงานมาปฏิบัติจนสงผลใหเกิดงานดานสารสนเทศการเกษตรที่มีคุณภาพ, การจัดทําขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning), การติดตามประเมินผลโครงการระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ, แนะนําเว็บไซต สศก. แอปพลิเคชัน OAE RCMO “กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส” และ
แอปพลิเคชันไลนแอด สศก. (Line@oaenews) ซึ่งงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2562 จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ 2562 
เพื่อเทิดพระเกียรติ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณดานการเกษตรของสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย เผยแพรและสานตอแนวทางการพัฒนาการเกษตรดวยโครงการ
พระราชดําริ ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน และถายทอดความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน แกเกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

✤
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สศก. รวมพิธีปลอยพันธุสัตวนํ้า โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร

 วนัที ่13 กมุภาพนัธ 2562 ดร.ทศันยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนายชวีติ แมงเอยีด 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม รวมพิธีปลอยพันธุ
สัตวนํ้า โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ ทานํ้าวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีนายกฤษฎา 
บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีไดดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
พื้นที่คลองเปรมประชากรทั้งทางดานการพัฒนาฟนฟู ดูแลรักษาและรณรงค “คน รัก คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท ทุมทําความดี” สราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของสายนํ้า จนปจจุบันคลองเปรมประชากรเปนแหลงนํ้าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ เหมาะสมแกการ
ปลอยพันธุสัตวนํ้า เพื่อเปนแหลงอาหารธรรมชาติกับชุมชนทองถิ่นตอไป

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 256250

ขาวประชาสัมพันธ



การประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช คร้ังที่ 1/2562

 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และนํา้มนัพชื คร้ังที ่1/2562 ณ หองประชมุ 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมนีางอญัชนา ตราโช รองเลขาธกิาร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทําหนาที่ฝายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการจัดการ
สินคามะพราวผลภายใตกรอบ AFTA ป 2562

✤
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สศก. รวมประชุมทางไกลออนไลน แนวทางการดําเนินงาน กษ.

การประชุมการจัดทําขอมูลเนื้อที่ยืนตนยางพารา ครั้งที่ 2/2562

 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งจากสวนกลางและภูมิภาค รวมประชุมทางไกลออนไลน (Web Conferrence) 
ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2 และที่ทําการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
การประชุม ณ หอง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดประชุม

 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมการ
จัดทําขอมูลเนื้อที่ยืนตนยางพารา ครั้งที่ 2/2562 ณ อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
โดยมีนายสุรจิตต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ Shape File 
เนื้อที่ยางพาราของ 3 หนวยงาน และแนวทางการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อที่ยางพารา เพื่อใหแผนปฏิบัติงานจัดทําขอมูล
เนื้อที่ยืนตนยางพาราของประเทศไทยมีความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้นตอไป

✤

รวมกันถึงแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยถายทอดสัญญาณสดไปยังหนวยงานในสังกัด 76 จังหวัด 
ทั่วประเทศ

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 748 มีนาคม 256252

ขาวประชาสัมพันธ



เลขาธิการ สศก. เปนประธานเปดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

The 17
th
 AFSIS Focal Point Meeting

 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหเกียรติเปนประธาน
เปดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน The 17th AFSIS Focal Point Meeting และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
The 4th Regional Workshop on Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to 
Agricultural Crops in ASEAN Region (ISFAS) Project” ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพ โดยสํานักงานเลขานุการ AFSIS (ASEAN Food Security Information System Secretariat: AFSIS 
Secretariat) เพื่อหารือแผนการดําเนินงานของสํานักเลขานุการ AFSIS และรับทราบผลการดําเนินโครงการ ISFAS ปญหา
และอุปสรรคในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟลิปปนส และราชอาณาจักรไทย ตลอดจนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการดําเนินงานดังกลาว โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวม 13 ประเทศ ประมาณ 30 คน

✤
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รองเลขาธิการ สศก. นําทีม 8 หนวยงานลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตองเนื้อที่ยางพารา

 วันที่ 27 กุมภาพันธ นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย 
นายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 2 จ.พิษณุโลก และคณะเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมกับหนวยงานเกี่ยวของ ประกอบดวย 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุ พืช การยางแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA ลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลการ
ปลูกยางพาราและการอานแปลผลภาพถายดาวเทียมเน้ือที่ยืนตนตามขอสั่งการ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ในระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 
6 มีนาคม 2562) เพื่อใหขอมูลเนื้อที่ยืนตนยางพาราของไทยมีความถูกตองและ
เปนปจจุบัน ทุกหนวยงานสามารถใชอางอิงรวมกันได โดยแบงการลงพื้นที่เปน 7 สาย 
ครอบคลุมจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราทั่วประเทศ
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สศก. รวมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
ขาราชการ และเจาหนาที่ นําแจกันดอกไมไปถวายหนาพระรูป สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
พรอมลงนามถวายพระพร ใหทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
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สศก. รวมลงนามถวายพระพร 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผู บริหาร ข าราชการ และเจ าหนาที่ 
นําแจกันดอกไมไปถวายหนาพระรูป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาต ุพรอมลงนามถวายพระพร ใหทรงหายจากพระอาการประชวร 
และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
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