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 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
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 หากกลาวถึง “หนอนกระทู” หลายทานคงทราบแลววา เปนศัตรูพืชชนิดใหม ที่พบการ
ระบาดในแอฟริกา ป 2559 ในเอเชีย ป 2561 และในประเทศไทย พบการระบาดคร้ังแรกเมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2561 ท่ีแปลงขาวโพดในจังหวัดตากใกลชายแดนประเทศเมียนมาและไดแพรระบาดทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทยกวา ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับรายงานผานสายดวนเฝาระวัง
หนอนกระทู fall armyworm วา พบการระบาดของหนอนกระทูในแปลงปลกูขาวโพด เลีย้งสตัวมาตัง้แต
ปลายปที่แลว และหนวยงานตางๆไดลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณการระบาดอยางใกลชิดมาโดยตลอด 
ซึ่งปจจุบันยังพบการระบาดจนถึงเดือนกรกฎาคม รวมประมาณ 3 แสนไร ในพื้นที่ 42 จังหวัด 

 ดังนั้น เพื่อใหมีการติดตามสถานการณ การแกไขปญหาไดอยางทันทวงที รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จงึไดสัง่การใหเฝาระวงั ควบคมุ กําจดั ปองกัน และแกไขปญหาโรคระบาด
ในพชืและสตัวอยางรอบดาน โดยในระดับพ้ืนทีใ่หใชกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับจงัหวดั (อ.พ.ก.) โดยมผีูวาราชการจงัหวดัเปนประธาน กําหนดแนวทางการดาํเนินงานและการแกไข
ปญหารวมกันทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรใหเกษตรจังหวัดประสาน 
ปภ.จังหวัดใหความชวยเหลือตอไป ขณะเดียวกันไดกําชับใหหนวยงานในสวนกลางติดตามสถานการณ
อยางใกลชิด 

 อยางไรก็ตาม สถานการณการระบาดของหนอนกระทู fall armyworm ที่สํารวจพบสามารถ
ควบคุมไดหากปฏิบัติตามคําแนะนําของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางเครงครัด โดยเกษตรกร
ที่พบการระบาดของหนอนกระทู fall armyworm กรมวิชาการเกษตรมีคําแนะนําการปองกันกําจัด
หนอนกระทู fall armyworm ซึ่งสามารถกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีการระบาดของหนอน 
fall armyworm จึงไมนากังวลแตอยางใด สิ่งที่เปนหวงคือเกษตรกรใชวิธีการปองกันกําจัดไมถูกวิธี
ทําใหการระบาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเสียคาใชจายในการซื้อสารเคมีมาใชแลวไมไดผล ดังนั้น หากพบ
การระบาดของหนอน fall armyworm ขอใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือหาก
มีขอสงสัยสามารถสอบถามไดที่สายดวนหนอนกระทู fall armyworm โทร. 06-1415-2517

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 จากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลเกษตรกรผูผลิตมังคุด
อินทรียในจังหวัดพัทลุงและสตูล โดยเปนเกษตรกรที่ไดรับ
เครื่องหมายรับรอง Organic Thailand พบวา เปนการ
ผลิตแบบรายเดี่ยว ซึ่งการผลิตมังคุดอินทรียสามารถทําได
ไมยาก ทุกคนสามารถทําได แตสิ่งสําคัญอยูที่ตองมีความ
ตั้งใจจริง มุงม่ันในกระบวนการดูแล ตั้งแตระยะบํารุงตน

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
จังหวัดสงขลา

“

”

โดยเปนเกษตรกรที่ไดรับ

เครื่องหมายรับรอง Organic Thailand 

พบวา เปนการผลิตแบบรายเดี่ยว 

ซึ่งการผลิตมังคุดอินทรียสามารถ

ทําไดไมยาก ทุกคนสามารถทําได

ขับเคลื่อนศักยภาพมังคุดอินทรีย
ราชินีผลไมแหงเมืองใต

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สศท.9) รวมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

ซึ่งเปนนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณใหความสําคัญ และสอดคลองกับการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใตคณะกรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ โดยลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลงานวิจัย เรื่องศักยภาพการจัดการ

โลจิสติกสสินคาเกษตรอินทรีย ปงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโลจิสติกส

สินคาเกษตรอินทรีย รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกสสินคาเกษตรอินทรีย 

จนถึงเก็บเกี่ยว ตามหลักเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สําหรับ
ตนทุนการผลิตมังคุดอินทรีย จะมีเพียงการซื้อวัตถุดิบ
มาทําปุยหมักและปุยอินทรีย ซึ่งถือวามีตนทุนที่นอยมาก
เมื่อเทียบกับการผลิตมังคุดโดยทั่วไป อีกทั้งการเก็บเกี่ยว
มังคุดที่มีความพิถีพิถัน สงผลใหแทบจะไมมีการสูญเสีย
ในระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
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✤

 สาํหรบัปริมาณผลผลิตมงัคดุอนิทรียภาคใตตอนลาง
ในชวงปที่ผ านมา พบวา ใหผลผลิตทั้งในฤดูกาลและ
นอกฤดกูาล แตกย็งัไมเพยีงพอตอความตองการของผูบรโิภค 
โดยระบบโลจสิตกิสมกีารกระจายผลผลติของมงัคุดอนิทรยี
ผานชองทางพอคาคนกลางหรือผานผูบริโภคซื้อโดยตรง 
ทัง้นีย้งัมกีารทาํการตลาดมงัคดุอนิทรียผานชองทางออนไลน 
โดยใชเครื่องหมายรับรอง Organic Thailand เปนจุดขาย 
มีการสงขาวใหผู บริโภคทราบถึงชวงระยะเวลาตางๆ 
ของมังคุดอินทรีย  จนถึงชวงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
และพรอมสงผลผลิต ทําใหผูบริโภครูสึกเปนสวนหนึ่งการ
ดูแลมังคุดอินทรีย และระหวางนี้เกษตรกรรับคําสั่งซื้อ
มังคุดอินทรียพรอมกันไปดวย  (Pre Order) เกษตรกร
ตั้งราคาโดยอิงราคาของมังคุดทั่วไป ซึ่งจะตั้งราคาสูงกวา
มังคุดทั่วไปเพียงเล็กนอย สําหรับในปที่ผานมาเกษตรกร
ขายมังคุดอินทรียไดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท 
ในขณะที่มังคุดทั่วไปราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 บาท และ
มีเกษตรกรเพียงสวนนอยเทานั้นที่สามารถตั้งราคาได
เอง โดยการนําผลผลิตมังคุดอินทรียไปจําหนายในเมือง

ทองเที่ยว อาทิ จังหวัดภูเก็ตที่ผู บริโภคมีกําลังซื้อสูง 
จึงตองการมังคุดที่มีคุณภาพ 
 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทาง สศท. 9 ไดรวมเชิญชวน
เกษตรกรผูสนใจใหหันมาผลิตสินคาเกษตรแบบอินทรีย 
รวมถึงการขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
นอกจากนี้ทางเกษตรกรผูผลิตมังคุดอินทรีย ฝากถึงหนวย
งานภาครัฐ ใหเรงพัฒนาโลจิสติกสผลไมอินทรีย รวมถึง
การประชาสัมพันธใหผูบริโภครับรูถึงเครื่องหมายรับรอง 
Organic Thailand วามีความสําคัญและมีความปลอดภัย
ตอผูบริโภคและผูผลิตอยางไร รวมถึงขั้นตอน กระบวนการ
ไดมาของเครื่องหมายรับรอง เพื่อเปนการสรางความ
แตกต างของคุณภาพมังคุดอินทรีย และมังคุดท่ัวไป 
ชวยยกระดับราคาของมังคุดอินทรีย ใหมีราคาสูงกวา
มังคุดทั่วไป เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ อีกทั้งเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกร รวมไปถึงสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรทั่วไป
เปลี่ยนมาผลิตมังคุดอินทรียเพิ่มมากขึ้น เปนการกระตุน
ความตองการของผูบริโภค อันจะสรางความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนใหเกษตรกรตอไป
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โดย สวนประเมินผลพืช
ศูนยประเมินผล

 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร 
ดําเนินโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) 
ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวม
อยางยั่งยืน ซึ่งใช งบกลางปงบประมาณ 2560 วงเงิน 
287.734 ลานบาท ประกอบดวย 5 มาตรการ ไดแก 1) มาตรการ
สรางการรับรู และมีสวนรวม 2) มาตรการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน 3) มาตรการทางกฎหมาย 4) มาตรการ
เฝาระวังและสํารวจ และ 5) มาตรการสรางสวนใหมทดแทน
และปลูกพืชหลากหลาย ซึ่งดําเนินงานโครงการในพื้นที่ 
29 จังหวัด มาตั้งแตเดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2561 

 ศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได ประ เมินผลการยอมรับ เทคโนโลยีและผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิ โครงการปองกนักาํจดัศตัรมูะพราว (หนอนหวัดาํ) 
ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวม
อยางยั่งยืน โดยลงสํารวจขอมูลในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก ระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สุราษฏรธานี 
ชมุพร ศรสีะเกษ และบรุรีมัย เพือ่ตดิตามประเมนิผลการยอมรบั
เทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราวดวยวิธีผสมผสาน 4 วิธี ไดแก 
1) วธิกีล ซึง่เปนการตดัทางใบมะพราวทีถ่กูหนอนหวัดาํมะพราว
ทาํลายแลวนาํมาเผา 2) การใชศตัรธูรรมชาตคิวบคมุ โดยปลอย
แตนเบียนบราคอนในพ้ืนที่ระบาด 3) การใชสารเคมีฉีดเขา
ตนมะพราวทีม่คีวามสงูมากกวา 12 เมตร และ 4) การพนสารเคมี
ทางใบในมะพราวที่มีความสูงนอยกวา 12 เมตร โดยวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการสังเกต จากการลงพื้นที่
สํารวจขอมูล ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ในการวิเคราะห
ทศันคต ิการยอมรับ และความพึงพอใจ รวมทัง้ใชเครือ่งมอืทาง
เศรษฐมิติในการวิเคราะห ไดแก แบบจําลอง Logit Model 
เพื่อพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี 
ทั้ง 4 วิธี โดยกําหนดสมการ ดังนี้

การประเมินผล
การยอมรับเทคโนโลยีและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

โครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) ดวยวิธี

ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน
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 กําหนดให In  คือ natural log ของสัดสวนความนาจะเปนที่จะยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราว 
     ในแตละวิธี
    คือ ความนาจะเปนที่จะยอมรับเทคโนโลยีในแตละวิธี โดยที่ i = 1 - 4
    คือ ความนาจะเปนที่จะไมยอมรับเทคโนโลยีในแตละวิธี
  Age  คือ อายุของเกษตรกรเจาของสวนมะพราว (ป)
  Time คือ ระยะเวลาที่เกิดการระบาดของศัตรูมะพราวหนอนหัวดําในสวนของเกษตรกร (ป)
  Exp  คือ ประสบการณการทําสวนมะพราวของเกษตรกร (ป)
  Amount คือ จํานวนตนมะพราวในสวนของเกษตรกรที่เกิดการระบาด (ตน)
  Train  คือ การเขารับ หรือไมไดเขารับการอบรมตามโครงการเรื่องการกําจัดศัตรูมะพราว 
    โดยมีคา 1 = เขารับการอบรม 
      0 = ไมไดเขารับการอบรม
  Act  คือ การปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติในการกําจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดํา โดยมีคา
     1 = ไดนําความรูไปปฏิบัติ /ดําเนินการตามวิธีการที่โครงการสงเสริม
     0 = ยังไมไดนําความรูไปปฏิบัติ /ไมไดดําเนินการตามวิธีการที่โครงการสงเสริม

 โดยผลการประเมิน สรุปได ดังนี้

 1) การยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราว 

(หนอนหัวดํา) ดวยวิธีผสมผสาน พบวา เกษตรกรรอยละ 87 
ยอมรับเทคโนโลยีแบบผสมผสาน 3 - 4 วิธี ที่เหลือรอยละ 13 
ยอมรับ 1- 2 วิธี โดยวิธีที่เกษตรกรยอมรับเรียงตามลําดับ คือ 
(1) การใชสารเคมีฉีดเขาตนมะพราว (2) การพนสารเคมีทางใบ 
โดยเกษตรกร เหน็วา การใชสารเคมสีามารถกาํจดัศตัรูมะพราว
หนอนหัวดําไดทันตอสถานการณ ตนมะพราวฟ นตัวเร็ว 
ทางใบเขียวข้ึน (3) การใชศัตรูธรรมชาติควบคุม (แตนเบียน
บราคอน) ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการควบคุมและกําจัด
หนอนหัวดํา ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และ
ในปริมาณที่มากพอ (4) วิธีกล (การตัดทางใบที่ถูกหนอน
หัวดําทําลาย แลวนําไปเผา) เกษตรกร เห็นวา มะพราวตนสูง
ทําดวยตนเองไดยาก คาใชจายในการจางแรงงานสูง 
 เ ม่ือพิจารณาคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรผูปลูกมะพราวแตละประเภท พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
โดยพบวา เกษตรกรผูปลกูมะพราวออนเพยีงอยางเดยีวมคีะแนน
การยอมรับเทคโนโลยีการจัดศัตรูมะพราวหนอนหัวดําตํ่ากวา
กลุมอื่นๆ อยางไรก็ตาม การยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรู
มะพราวหนอนหัวดําของเกษตรกรสอดคลองกับวิธีการ
ที่ทางโครงการแนะนําใหปฏิบัติในมะพราวแตละประเภท 

ทั้งน้ี ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง 4 วิธี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 95 และ 99 
คือ การใหความรวมมือกับโครงการ ในการปองกันและกําจัด
ศัตรูมะพราวหนอนหัวดํา ไดนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติในสวน/
แปลงมะพราวของตนเองอยางตอเนื่อง และพบวาอายุของ
เกษตรกร และการเขารับการอบรมตามโครงการ ไมมีอิทธิพล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราวของเกษตรกร
ทุกวิธี สําหรับปจจัยอื่นๆ มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี 
การกําจัดศัตรูมะพราวในแตละวิธีที่แตกตางกัน 

 กําหนดให In  คือ natural log ของสัดสวนความนาจะเปนที่จะยอมรับเทคโนโลยีการกําจัดศัตรูมะพราว 
     ในแตละวิธี
    คือ ความนาจะเปนที่จะยอมรับเทคโนโลยีในแตละวิธี โดยที่ i = 1 - 4
    คือ ความนาจะเปนที่จะไมยอมรับเทคโนโลยีในแตละวิธี
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✤

 ทัง้นี ้ในชวงการดาํเนินงานโครงการ หนวยงานในพืน้ที่
ทุกภาคสวน เชน ทองถิ่น และชุมชน ไดรวมกันดําเนินการ
กําจัดศัตรูมะพราวดวยวิธีผสมสาน สงผลใหสามารถกําจัดศัตรู
มะพราวไดเกินเปาหมายที่โครงการกําหนดไว โดยพบวา พื้นที่
ระบาดของหนอนหัวดําในภาพรวมทั้งประเทศลดลง คิดเปน
รอยละ 74.6 (เปาหมายรอยละ 70) หรือจากพื้นที่การระบาด
ทั้งหมด 109,409 ไร เหลือ 27,765 ไร อยางไรก็ตาม ยังมีแปลง
มะพราวนอกพืน้ท่ีโครงการทีไ่มพบการระบาดในชวงสาํรวจขอมลู
ตามโครงการซึ่งสามารถเปนแหลงเพาะพันธุของหนอนหัวดํา 
และอาจทําใหเปนตนเหตุเกิดการระบาดกลับมาไดอีก

 2) ความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ พบวา 
เกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก ที่ค าคะแนนเฉลี่ย 3.76 
(คะแนนเตม็ 5) เนือ่งจากเกษตรกรเหน็วา ภาครฐัใหความสาํคญั
กับเกษตรกรผู ปลูกมะพราว ใหการสนับสนุนปจจัยตางๆ 
ในการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว ซึ่งเปนการลดคาใชจาย หรือ
ลดตนทุนของเกษตรกร และลดความเสียหายของตนมะพราว
ในพ้ืนท่ี รวมท้ังไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันกําจัดศัตรู
มะพราวหนอนหัวดํา หลากหลายวิธีผสมผสานกัน 

 3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย
ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
พบวา การดําเนินงานตามโครงการชวยลดโอกาสความ
เสียหายทางเศรษฐกจิเปนมลูคา 599.38 ลานบาท (จากทีค่าดวา
จะไดรับผลกระทบทั้งสิ้น 803.22 ลานบาท ของพื้นที่ระบาด
ทัง้หมด 109,409 ไร) และจากการเพิม่ขึน้ของราคามะพราวแกง
ที่ ถู กผลกระทบจากศัตรูมะพร  าวระบาดในช  วงก อน
มีโครงการ ไดส งผลตอตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 3 อันดับแรก ไดแก การผลิตมะพราวนมสด หรือที่มี

เนื้อมะพราวเปนสวนประกอบ การผลิตพรมจากใยมะพราว 
การผลติน้ํามนัมะพราว ทาํใหมกีารนําเขามะพราวอยางตอเนือ่ง 
ทัง้น้ี การวเิคราะหวฎัจกัรราคามะพราวมรีะยะเวลานานกวา 1 ป 
คือในรอบ 30 ป ที่ผานมาพบวา วัฏจักรราคามะพราวแกง
ใชเวลา 5 - 8 ป ซึง่หากพจิารณาการผลติมะพราวแกงในระยะยาว
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่ความตองการบริโภค 
มีแนวโน มเพิ่มขึ้น จะส งผลใหกิจกรรมสาขาการผลิตที่
เกีย่วเนือ่งกบัมะพราวแกงเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 5 อนัดบัแรก ไดแก 
การทําสวนมะพราว บริการทางการเกษตร ปุยและยาฆาแมลง 
เหมอืงแร (โพแทสเซยีมและฟอสเฟต) และเครือ่งจกัรการเกษตร 
 จากผลการประเมนิขางตน จงึเหน็ควรดาํเนนิการกาํจดั
ศตัรูมะพราวอยางตอเน่ือง โดยเนนการกําจดัศตัรมูะพราวโดยวธิี
ผสมผสาน เชน การปลอยแตนเบียนบราคอน ฯลฯ และรณรงค
ใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการกําจัดศัตรูมะพราวตั้งแต
ชวงเร่ิมแรกที่พบการทําลาย ทําความสะอาดแปลงมะพราว
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของศัตรูมะพราว
ชนิดตางๆ ซึ่งหากเกษตรกรดําเนินการอยางตอเนื่อง คาดวาใน
อีก 1-2 ปขางหนา จะไมพบปญหาการระบาดของศัตรูมะพราว
หนอนหัวดํา รวมทั้งจะทําใหปริมาณผลผลิตมะพราวออกสู
ตลาดมากขึ้น สามารถแขงขันกับกลุมประเทศเพื่อนบานผูผลิต
มะพราวได ตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ
ไดมากขึน้ และลดปรมิาณการนาํเขาจากตางประเทศได ซึง่หาก
เกษตรกรมีขอสงสัย หรือตองการคําแนะนําในการกําจัดศัตรู
มะพราว สามารถติดตอสอบถามไดที่กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร หรือเกษตรอําเภอในพื้นที่ใกลบาน

ยังมีแปลงมะพราว

นอกพื้นที่โครงการที่ไมพบ

การระบาดในชวงสํารวจ

ขอมูลตามโครงการ

ซึ่งสามารถเปนแหลงเพาะพันธุ

ของหนอนหัวดํา

“

”
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โดย สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร
ศูนยสารสนเทศการเกษตร 

บทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อดีต – ปจจุบัน

ประวัติความเปนมา

 เนือ่งมาจากพนัธกจิของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
(สศก.) ในการจัดทําเผยแพรขอมูลสารสนเทศการเกษตร 
การวจิยัการประเมนิผลและการวางแผนเพือ่เสนอแนะนโยบาย
ทางดานการพัฒนาการเกษตรของประเทศทําให สศก.จําเปน
ตองใชบุคคลากรเปนจํานวนมากในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทําสารสนเทศสนองตอบพันธกิจที่ไดรับ
 เมื่อป พ.ศ. 2536 สศก. โดยมีทานปติพงษ พึ่งบุญ 
ณ อยุธยา เปนเลขาธิการในขณะนั้น และดร.อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย 
เปนผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร มีแนวคิดที่จะให
กลั่นกรอง คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพของหมูบานตางๆ
เปนตัวแทน สศก. ในการจัดเก็บขอมูล ในระดับทองถิ่นโดยให
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต (สศข.) เปนผูรวบรวมสงสวน
กลางเพื่อใหแนวคิดดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคจึงไดมีการจัด
ตั้ง เศรษฐกิจการเกษตรหมูบาน (ศกม.) ขึ้น ในระยะแรกมีการ
อบรม ศกม.เพื่อปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขอมูลการผลิตขาวโดยคัด
เลือกเกษตรกรท่ีมศีกัยภาพ สามารถทาํงานแทนเจาหนาที ่สศก. 
 ตอมามีการปรับเปลี่ยนจาก ศกม. เปนเศรษฐกิจ
การเกษตรทองถิ่น (ศกท.) เพื่อใหสะดวกตอการทํางานอยางไร
ก็ตามดวยความลาสมัยของเครื่องมือสื่อสารทําใหการอบรม
ถายทอดความรูตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการเก็บ
ขอมูลของ ศกท.เปนไปไดคอนขางลําบาก ขอมูลที่ไดมีความ
ผิดพลาดสูง การทําความเขาใจในเรื่องหลักการและการลง
บันทึกในแบบสํารวจผดิพลาด ทาํใหมโีครงการฝกอบรมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ ศกท. ในแตละทองถิ่นเรื่อยมาจนกระทั่งไดมีการ
ขยายขอบเขตการทํางานของ ศกท.จากการเก็บขอมูลผลผลิต

ไปสูการรายงานดานราคาสินคาเกษตร การตั้งแปลงเพื่อเก็บขอมูล
ผลผลิตตอไร (crop cutting) โดย สศข. ใหความสําคัญตอการ
เพิ่มพูนองคความรู ทักษะ ของ ศกท. ดวยดีเสมอมา อีกทั้งยัง
สรางความสมัพันธอันดีระหวาง เจาหนาทีกั่บ ศกท. มาโดยตลอด 
 ในป 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออก
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงาน
อาสาสมคัรเกษตร พ.ศ.2551 โดยทีส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการคัดเลือกตัวแทน
เกษตรกรในทองถิน่ตามความชาํนาญเฉพาะสาขา เพือ่ชวยเหลอื
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเกษตร 
และใหมีสวนรวมในการเผยแพรความรู ถายทอดเทคโนโลยี 
และประชาสัมพันธงานนโยบายในรูปของอาสาสมัครเกษตร
ประเภทตาง ๆ  ดงันัน้ เพือ่ใหเกดิความชดัเจนของนโยบายความ
รวมมือของเกษตรกร กับหนวยงานราชการ สศก. จึงไดมีการ
เปลีย่นชือ่ ศกท. เปนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) โดยเพิม่
ภารกิจให ศกอ.นอกจากเปนผูรายงานราคาสินคาเกษตรแลว
ศกอ. ยังมีหนาที่ในการรายงานภาวะการผลิตสินคาเกษตร
ในแตละทองทีอ่กีดวย และป 2558 ภายใตนโยบายขบัเคลือ่นทาง
เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมกีารจดัตัง้ศนูยเรยีน
รูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร (ศพก.) เพื่อใชเปนแหลง
เรียนรูและถายทอดองคความรูทางการเกษตรในระดับทองถิ่น
ครอบคลุม 882 ศูนยทั่วประเทศ สศก. เล็งเห็นถึงความสําคัญ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดังกลาว
จึงแตงต้ัง ศกอ. เพ่ิมขึ้น ปจจุบันมีจํานวน ศกอ.ครอบคลุม 
ศพก. 882 ศูนยทั่วประเทศไทย

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 752 กรกฎาคม 25628

บทความพิเศษ



หนาที่ความรับผิดชอบ

เปนมือ  1. เก็บขอมูลราคา ผลผลิตสินคาเกษตร  
   ณ จุดรับซื้อที่สําคัญ
  2. สํารวจขอมูล List Frame Survey
  3. สํารวจ Crop Cutting
  4. รายงานผลภาวการณผลิตสินคาเกษตร
   ในทองถิ่นของตน

เปนปาก  

 1. เปนวิทยากรในการถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
คํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตรผานกระดานเศรษฐี
เกษตรกรมีโอกาส ทั้งในรูปของกระดานและ Application
 2. เผยแพรขอมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่สําคัญทั้งใน
ดานการผลิตและการตลาด เพื่อใหเกษตรกรในทองถิ่นของตน
สามารถใชขอมูลดังกลาว สําหรับการตัดสินใจลงทุนผลิตสินคา
เกษตร ภายใตขอจํากัดตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติภายใตความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจและการเมือง
 3. เผยแพรและถายทอดนโยบายการชวยหลอื ตลอดจน
มาตรการตางๆ ที่สําคัญของ สศก. เพื่อชวยในการแกไขและ
บรรเทาความเดือดรอนของพี่นองเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ
 ในส วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศกอ. 
มีบทบาทสําคัญ ดังตอไปนี้

กระทรวงฯ            เกษตรกร

 1. ศกอ. ทําหนาที่ประชาสัมพันธ ถายทอดมาตรการ
และนโยบายตางๆ ที่สําคัญของกระทรวงฯ สู เกษตรกรใน
ทองถิ่นของตนเองเพื่อใหพี่นองเกษตรกรสามารถปรับตัว 
เตรียมตัวตอการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณที่จะเกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิอากาศ และ
การแขงขันทางเศรษฐกิจไดอยางทันทวงที และมีโอกาสไดรับ
ผลประโยชน จากนโยบายตางๆของรัฐบาล
 2. ศกอ. เปนผูนําการขับเคลื่อนการดําเนินงานตางๆ 
ของรัฐบาลโดยเปนผูนําในการดําเนินนโยบายภายในทองถิ่น 
ตลอดจนเปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับเกษตรกรที่มีความสงสัย และ
เปนผู สรางความกระจางทางดานนโยบายของกระทรวงฯ 
ตอเกษตรกรในทองถิ่นของตน

เกษตรกร             กระทรวงฯ 

 1. ศกอ. มีหนาที่รายงานความกาวหนาและความ
เคลื่อนไหวตอผลในการดําเนินนโยบายของกระทรวงฯ 
โดยสะทอนความเปนจริงในทองถิ่นไดอยางตรงจุด
 2. ศกอ. สามารถรายงานปญหาท่ีพบในทองถิ่น
ไดอยางละเอียดตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงฯ ไดอยาง
เปนรูปธรรม
 3. ศกอ. มีส วนร วมในการออกความคิดเห็นต อ
นโยบายและมาตรการของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการ
ของเกษตรกรในทองถิ่นไดอยางตรงจุดและสามารถแกปญหา
ที่เกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน

ปญหาที่พบในปจจุบัน 

 1. ศกอ. บางสวนขาดเคร่ืองมือ (Smart Phone) 
ที่ใชเปนชองทางในการสื่อสาร การรายงานขอมูล การสงผาน
ขอมูลตางๆ ซึ่งกันและกัน
 2. ศกอ. บางสวนอายุมาก ไมสามารถใชเครื่องมือ
ดานเทคโนโลยีสมัยใหมได
 3. ศกอ. บางคนปฏิบัติหนาที่ เกษตรอาสา และ
หนาที่อื่นๆ(สวมหมวกหลายใบ) สงผลใหมีเวลาไมเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติภารกิจของ สศก.
 4. ศกอ. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ขาดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากมีความเส่ียงจาก
ภัยในพื้นที่
 5. ไมมีการประชาสัมพันธใหหนวยงานตางๆ ในระดับ
พื้นที่ใหรูจัก ศกอ. และบทบาทหนาที่ของ ศกอ.

✤
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การทํางานของเกษตรกร “ครูติดแผนดิน” พรอมนอมนํา 
“ศาสตรพระราชา” ไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม สามารถ
กาวขามความยากจนไดอยางแนนอน มีกิน มีแจก มีแลก 
มีขาย อยูอยางพอเพียงเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ทางดาน 
คณุวบิลูย ไชยวรรณ เกษตรจงัหวดักาฬสนิธุ กลาววา สํานกังาน
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ นอมนําศาสตรพระราชา เพื่อเกษตรกร 
ภายใตศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
มีเกษตรกรตนแบบ พื้นที่การผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
หรือสินคาทางการเกษตร จากผลิตเกษตรอินทรีย เรื่องราวดีๆ 
จากจังหวัดกาฬสินธุ โดยทุกอําเภอตองมีเกษตรกรตนแบบ

✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com

 คุณวิจิตรา คุณนิยม สารปรัง อดีตขาราชการครู 
ลาออกเมื่ออายุ 55 ป ปจจุบันอายุ 58 ป กําลังทําความสะอาด
โรงเรือนสุกรขุน อยู 2 คน อยางมีความสุข ลูกสาว และลูกชาย 
จบการศึกษาไปทํางานมีฐานะที่มั่นคงแลว กลับมาเยี่ยมพอแม
บางเมือ่ถงึวนัหยดุ “การเริม่ตนทีด่เีทากบัสาํเรจ็ไปแลวคร่ึงหน่ึง” 
พื้นที่บริเวณนี้ 7 ไรเศษ ตอนใตฝายนํ้าลน เริ่มตนทําไรนาสวน
ผสมตามแนวพระราชดํารฯิ ไดรบัการประสานงานจากสาํนกังาน
เกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธุ ใหเปนศูนยเรียนรูอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรฯิ เลีย้งโคขนุ 10 ตัว ไปไดดแีละพอมกีาํไรสวยงามมาก 
เพราะเปนการออมเงินที่ดี วัวมีอาหารคือหญา หากเอาเงิน
หมื่นไปฝากธนาคาร ดอกเบี้ยไมกี่บาท ซื้อวัวแมพันธุ 1 ตัว 
ผานไป 1 ปคลอดลูกได 5-6 พันบาท หรือขุนแบบซื้อมา
ขายไป ไดกําไรดีมาก
 คุณนิยม เลาใหฟงวา ตนเองเปนคนบานนาจารย 
หมูที่ 2 ตําบลนาจารย อําเภอเมืองกาฬสินธุ หลังลาออกจาก 
“ครู” มาปกหลักทําไรนาสวนผสมตามแนวพระราชดําริฯ 
เป นศูนย  เรียนรู ชุมชน อยู อย างพอเพียง พอประมาณ 
มี เหตุผล  มีภู มิ คุ  มกัน  นํ าหลักวิ ชาการ  เปลี่ ยนจาก 
“โคขุน” หันมาเลี้ยงสุกรขุน 30-50 ตัว เพราะกําลังลดลง 
ไมตองออกแดดหาหญาอาหาร และนําโคไปเลี้ยง ไกพ้ืนเมือง 
ไกเนื้อ 100-200 ตัว การเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงหนูพุกใหญ สิ่งที่
ทําเงินใหมากๆ คือ การเลี้ยงกบขายลูกออด 150 บาท 
ตอกิโลกรัม ขายลูกกบตัวละ 1 บาท ที่ลุ มจะปลูกหญา
อาหารสัตว ทํานาขาว แบบเกษตรผสมผสาน 
 คุณนิยม บอกวา ที่นี่เปนศูนยเรียนรูชุมชน ทั้งดาน 
ดิน ขาว พืช สัตว ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
การตลาด ครบวงจร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธุ 
สํานกังานพัฒนาชมุชนอําเภอเมอืงกาฬสนิธุ กศน.เมอืงกาฬสนิธุ 
ใหการสนับสนุน ตนเองมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนศูนยกลาง

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

พอครูนิยม สารปรัง บานหนองแวงเหนือ เมืองนํ้าดํา
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น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

มิถุนายน

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.679 ลานไร ผลผลิต 7.754 ลานตันขาวเปลือก และ

ผลผลิตตอไร 664 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.067 ลานไร ผลผลิต 7.964 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิต

ตอไร 660 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตลดลง รอยละ 3.22 และรอยละ 2.65 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง

ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญ และปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวาป 

2561 ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการปลูก

พืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชนํ้านอยแทน สําหรับผลผลิตตอไร

คาดวาเพิ่มขึ้น รอยละ 0.61 เนื่องจากในแหลงผลิตที่สามารถเพาะปลูกได สวนใหญมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของ

ตนขาว ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลง เนื่องจากปริมาณนํ้านอยไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทําใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ 

สงผลใหในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.662 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 60.13 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 2.522 2.140 1.158 0.459 0.325 0.173 0.062 0.019 7.754

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

  ขาวนาป ป 2562/63

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 พื้นที่เพาะปลูก 59.295 ลานไร ผลผลิต 25.804 ลานตันขาวเปลือก และผลผลิต

ตอไร 435 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2561/62 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.215 ลานไร ผลผลิต 24.223 ลานตันขาวเปลือก และ

ผลผลิตตอไร 409 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 รอยละ 6.53 และรอยละ 6.36 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา 

บางสวนปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจากที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน 
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เพราะราคาขาวเหนียวยังไมจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ํา

เพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของตนขาว จากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาในเดอืนพฤษภาคม ปริมาณฝนรวม

จะใกลเคียงกับคาปกติในทุกภาค ประกอบกับคาดวาไมประสบปญหาแลงเหมือนปที่ผานมา สงผลใหผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวาผลผลิตจะออก

สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 16.019 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.08 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562/63

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

1.515 2.155 2.438 16.019 2.459 0.697 0.338 0.085 0.098 25.804

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

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ

     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

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

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ

        ไดรับตันละ 500 บาท”
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       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น

       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอ

การขายขาวเปลอืกของ ธ.ก.ส. กรณรีบัฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

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

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

418 - 625 บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

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

 1.3 การคา

  ภาวการณซือ้ขายขาวในเดอืนมถินุายน 2562 ขาวเปลอืกเจาทีเ่กษตรกรขายได ราคาคอนขางทรงตวัเมือ่เทยีบกบัเดอืน
ทีผ่านมา เนือ่งจากเปนชวงปลายฤดเูกบ็เกีย่วขาวนาปรัง เหลอืผลผลติออกสูตลาดไมมาก แตตางประเทศยังคงมคีาํสัง่ซือ้ขาวเขามา
อยางตอเนื่อง

 1.4 การสงออก

  ป 2561 ไทยสงออกขาว 11.075 ลานตันขาวสาร มูลคา 180,116 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกปริมาณ 
11.674 ลานตันขาวสาร มูลคา 175,161 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 5.13 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) ไทยสงออกขาว 3.78 ลานตันขาวสาร มูลคา 62,417 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2561 ที่สงออก 4.44 ลานตันขาวสาร มูลคา 71,177 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 14.86 และ
รอยละ 12.30 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน
ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) ไทยนําเขาขาว 8.03 ตันขาวสาร มูลคา 191 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2561 ที่นําเขา 5.86 ตันขาวสาร มูลคา 147 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 37.03 และรอยละ 29.93 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2562/63 ณ เดือนมิถุนายน 2562 วาจะ
มีผลผลิต 497.616 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 499.074 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.29 จากป 2561/62

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลก ป 2562/63 ณ เดือนมิถุนายน 
2562 มีปริมาณผลผลิต 497.616 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2561/62 รอยละ 0.29 การใชในประเทศ 495.950 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจาก ป 2561/62 รอยละ 1.02 การสงออก/นําเขา 47.545 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 2.21 และ
สต็อกปลายปคงเหลือ 171.872 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 0.98 
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก จีน กายานา ไทย และะสหรัฐอเมริกา
   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล เมียนมาร ปารากวัย และรัสเซีย 
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น แองโกลา เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน กินี อิรัก เคนยา โมแซมบิค 
เนปาล ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส
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   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อิยิตป อิหราน เม็กซิโก ฟลิปปนส และแอฟริกาใต 
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน อินเดีย ฟลิปปนส และไทย
   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% เมื่อสัปดาหที่ผานมา ราคาอยูที่ระดับ 350-360 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 350 
เหรยีญสหรฐัตอตนั เมือ่เทยีบกบัสปัดาหกอน เนือ่งจากผลผลติขาวจากฤดกูารผลติฤดหูนาว (the winterspring) มจีาํนวนลดนอยลง 
ขณะที่ราคาขาวของฤดูการผลิตฤดูรอน (the summer-autumn) ที่กําลังมีการเก็บเกี่ยว อยูในภาวะทรงตัว โดยในชวงไมกี่สัปดาห
ทีผ่านมา ผูซือ้จากฟลปิปนสไดซือ้ขาวจากฤดกูารผลติฤดหูนาวเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากมคีณุภาพดกีวาขาวจากฤดกูารผลิตฤดรูอน 
อยางไรก็ตาม วงการคาขาวคาดวาการสงออกขาวของเวียดนามจะกลับมาอยูในระดับปานกลางในชวงเวลาที่เหลือของเดือนนี้ 
  วงการคาขาวรายงานวา ระหวางวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 เวียดนามสงออกขาว จํานวน 666,400 ตัน โดยเปน
ขาวขาว 5% จาํนวน 333,700 ตนั ทัง้นี ้เมือ่สปัดาหกอน สาํนกังานสถติแิหงชาต ิ(the General Statistics Office; GSO) รายงานวา
ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา คาดวาเวียดนามสงออกขาวได ประมาณ 700,000 ตัน ลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา ขณะที่มูลคาสงออกคาดวาอยูที่ ประมาณ 297 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 22 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา โดยในชวง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) คาดวามีการสงออกขาวประมาณ 2.79 ลานตัน มูลคาประมาณ 1.19 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคา ลดลงรอยละ 5 และรอยละ 20 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา เมื่อเดือนเมษายน 2562 เวียดนามสงออกขาว 741,044 ตัน ลดลงรอยละ 
6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ที่สงออกจํานวน 726,480 ตัน 
โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา ชนิดขาวที่เวียดนามสงออก ประกอบดวย ขาวขาว 5% จํานวน 425,099 ตัน ขาวขาว 10% 
จํานวน 10,843 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 29,903 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 7,790 ตัน ปลายขาวขาว จํานวน 5,040 ตัน 
ขาวเหนยีว จาํนวน 64,852 ตนั ขาวหอม จาํนวน 161,642 ตนั และขาวอืน่ๆ จาํนวน 35,875 ตนั โดยสงไปยังตลาดในภมูภิาคตางๆ 
ประกอบดวย ตลาดเอเชีย จํานวน 582,627 ตัน ตลาดแอฟริกา จํานวน 81,845 ตัน ตลาดยุโรปและกลุม CIS จํานวน 9,706 ตัน 
ตลาดอเมริกา จํานวน 60,398 ตัน และตลาดออสเตรเลีย จํานวน 6,468 ตัน 
  ทั้งนี้ ในชวง 4 เดือนแรกของป 2562 (มกราคม-เมษายน) เวียดนามสงออกขาวรวม 2,224,617 ตัน ลดลงรอยละ 9 
เมื่อเทียบกับ จํานวน 2,434,735 ตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยชนิดขาวที่เวียดนามสงออก ประกอบดวย ขาวขาว 5% 
จํานวน 1,077,381 ตัน ขาวขาว 10% จํานวน 12,175 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 60,332 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 110,642 ตัน 
ปลายขาวขาว จาํนวน 11,712 ตนั ขาวเหนยีว จาํนวน 138,726 ตนั ขาวหอม จาํนวน 735,971 ตนั และขาวอ่ืนๆ จาํนวน 77,678 ตนั 
โดยสงไปยังตลาดในภูมิภาคตางๆ ประกอบดวย ตลาดเอเชีย จํานวน 1,651,532 ตัน ตลาดแอฟริกา จํานวน 331,586 ตัน 
ตลาดยุโรปและกลุม CIS จํานวน 31,372 ตัน ตลาดอเมริกา จํานวน 188,433 ตัน และตลาดออสเตรเลีย จํานวน 21,694 ตัน 
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  เมียนมาร

  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (the Deputy Commerce Minister) ระบุวา รัฐบาลจีนตกลงที่จะนําเขาขาว
จากเมียนมารเพิ่มเปน 100,000 ตัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลงนามในบันทึกความเขาใจ (a memorandum of understanding; 
MoU) ระหวางรัฐบาลของสองประเทศสําหรับการคาแบบตางตอบแทนซึ่งมีการลงนามไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผานมา
  ทั้งนี้ เมียนมารมีโรงสีขาวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและสามารถสงขาวไปยังประเทศจีนได จํานวน 11 แหง ขณะที่สหพันธ
ขาวเมียนมาร (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุวา ผูสงออกขาวจะตองเรงสงออกขาวใหครบจํานวน 100,000 ตัน 
โดยเร็วสุดเทาที่จะเปนไปได และคาดหวังวารัฐบาลจีนจะพิจารณาเพิ่มโควตานําเขาขาวจากเมียนมารเปน 400,000-500,000 ตัน 
โดยทีส่หพนัธฯ คาดวาจะมกีารเรงทาํสญัญาขายขาวใหแกจนีภายในเดอืน มถินุายน และสงมอบตัง้แตเดอืนกรกฎาคมไปจนถงึเดอืน
กันยายนนี้
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  มีรายงานวา กระทรวงพาณิชยเมียนมาร (the Ministry of Commerce) จะอนุญาตใหบริษัทตางชาติและ บริษัทรวม
ทุนกับตางชาติ (foreign and joint venture) สามารถสงออกขาวและสินคาโภคภัณฑอื่นๆ ได ซึ่งกระทรวงพาณิชยจะอนุญาตให
มีการสงออกสินคา 7 ประเภท ไดแก 1) สินคาเนื้อสัตวและสินคาประมง (Meat and Fishery) 2) สินคาพืชผลที่มีการแปรรูปหรือ
เพิ่มมูลคาแลว (Value added crops) เชน เมล็ดขาว ผงถั่วบด ผงงาบด แปงขาวโพด 3) กระดาษและเยื่อกระดาษ (Paper and 
pulp) 4) เมล็ดพันธุพืช (Seed) 5) สินแร (Refined Mineral) 6) สินคาผลไมแปรรูป ทั้งสําเร็จและกึ่งสําเร็จ (Finished products/ 
semi-finished products manufacturing from fruits) และ 7) สินคาจากไม/เฟอรนิเจอร (Wood and furniture products)
  ภายใตกฎหมาย the Notification 24/2019 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผานมา กระทรวงพาณิชยจะออกใบ
อนุญาตสงออกใหแกบริษัทตางชาติ (export licenses to foreign companies) ซึ่งบริษัทเหลานั้น จะสามารถซื้อขาวและสินคา
โภคภัณฑจากกลุมผูผลิตในเมียนมารและสงออกได โดยการออกมาตรการนี้เปนการเพิ่มคุณภาพการสงออกของเมียนมารและ
สงเสริมความตองการของตางชาติในสินคาเมียนมาร
  การอนุญาตดังกลาว ทําใหบริษัทตางชาติสามารถสงออกสินคาเกษตรที่มีการเพ่ิมมูลคาจากขาว (value-added rice 
and broken rice) รวมทั้ง ถั่ว งา และขาวโพด ซึ่งผูประกอบการคาสินคาขาวทองถิ่นบางรายมองวา จะเปนการเพิ่มการแขงขันกับ
ผูประกอบการเมียนมารใหตึงเครียดขึ้น เนื่องจากบริษัทตางชาติจะมีเงินทุนจํานวนมาก และมีเครือขายทางการตลาดที่กวางขวาง
มากกวาผูประกอบการทองถิ่น แตในขณะเดียวกันก็จะชวยใหมีผูซื้อในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอเกษตรกรและ
ผูผลิตสินคา
  โดยกอนหนานี้ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของเมียนมาร (the Myanmar Investment Commission) 
ออกใบอนุญาตใหบริษัทสัญชาติสิงคโปร คือ Wilmar International จัดตั้งบริษัทรวมทุน Wilmar Myanmar Riceland Ltd. 
ตั้งอยูที่บริเวณทาเรือติลาวา (the Thilawa port) ในยางกุง เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากขาว เชน ขาวสาร แปงจากขาว 
(rice flour) รําขาว (rice bran) นํ้ามันรําขาว (rice bran oil) และแกลบขาว (rice husks) เปนตน
  ทั้งนี้ ชวงตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 เมียนมารสงออกขาวแลวประมาณ 1.5 ลานตัน มูลคาประมาณ 
470 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งสงออกไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนประมาณ 1 ใน 3 และอีกประมาณรอยละ 45 สงไปยังตลาด
ในสหภาพยุโรปและแอฟริกา
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  บังคลาเทศ

  รัฐบาลตัดสินใจที่จะออกมาตรการรับซื้อขาวเปลือกเพิ่มเติมจากเกษตรกรอีกประมาณ 250,000 ตัน ในชวงฤดูการผลิต 
Boro (มกราคม-พฤษภาคม) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวในประเทศ ที่ปรับตัวลงอยางตอเนื่อง เพราะ
ผลผลิตขาวในปนี้มีจํานวนมากเกินความตองการ สงผลใหราคาขาวในประเทศลดลงเปนประวัติการณ
  กอนหนานี้ รัฐบาลไดออกมาตรการรับซื้อขาวสารและขาวเปลือกรวมประมาณ 1.25 ลานตัน (เปนขาวเปลือกประมาณ 
150,000 ตัน) ในฤดูการผลิตปจจุบัน โดยเริ่มโครงการมาตั้งแตวันที่ 25 เมษายนที่ผานมา และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ 
โดยรัฐบาลไดกําหนดราคาสําหรับขาวเปลือกไวที่ 26 ทากาตอกิโลกรัมหรือ ประมาณ 305 ดอลลารสหรัฐตอตัน ขาวนึ่งกําหนด
ไวที่ 36 ทากาตอกิโลกรัม หรือประมาณ 423 ดอลลารสหรัฐตอตัน และขาวขาวที่ไมใชขาวนึ่งกําหนดไวที่ 38 ทากาตอกิโลกรัม 
หรือประมาณ 446 ดอลลารสหรัฐตอตัน
  ทัง้นี ้นบัตัง้แตเริม่โครงการมาจนถงึขณะน้ี รัฐบาลรับซือ้ขาวเปลอืกจากเกษตรกรแลวประมาณ 30,000 ตนั และยงัคงตอง
รับซื้ออีกประมาณ 120,000 ตัน เพื่อใหครบตามเปาเดิมที่ 150,000 ตัน สวนการรับซื้อขาวสารจากโรงสีขาวนั้น มีจํานวนประมาณ 
382,000 ตัน คิดเปนรอยละ 35 จากเปาหมายที่ตั้งไว 1.1 ลานตัน
  เมื่อเดือนที่ผานมา รัฐบาลไดปรับเพิ่มภาษีนําเขาขาว (import duty on rice) เปนรอยละ 55 จากอัตราเดิมที่รอยละ 28 
เพื่อจํากัดการนําเขา และเปนการชวยเหลือเกษตรกรในประเทศ เนื่องจากในปนี้ผลผลิตขาวมีจํานวนมากเกินความตองการ 
ขอมูลของทางการรายงานวา ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561 - เมษายน 2562 ผูคาขาวเอกชนมีการนําเขาขาวประมาณ 
330,000 ตัน สวนใหญนําเขาจากอินเดีย ในขณะที่รัฐบาลไดมีการจัดหาขาวจากเกษตรกรมาเก็บสต็อกไวเพื่อดึงอุปทานขาวออก
จากตลาดดวย โดยมีการสรางไซโลเก็บขาวไวทั่วประเทศประมาณ 200 แหง
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  กรมสงเสริมการเกษตร (The Department of Agriculture Extension; DAE) พยากรณวา ผลผลิตขาวในฤดู
การผลิต Boro ป 2562 นี้ จะมีประมาณ 19.9 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 19.7 ลานตัน ในป 2561 ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(USDA) คาดวา ในปการผลิต 2561/62 บังคลาเทศจะมีผลผลิตขาวประมาณ 34.9 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณ
รอยละ 7 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาว ประกอบกับผลผลิตตอไรมีจํานวนเพิ่มขึ้น
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  จีน 

  มีรายงานวา นักวิจัยดานการพัฒนาสายพันธุขาวของจีน เตรียมขยายพื้นที่เพื่อทดสอบสายพันธุขาวที่สามารถปลูก
ในนํ้าทะเลได โดยจะขยายพื้นที่การทดลองจาก 6.67 ตารางกิโลเมตร เปน 13.34 ตารางกิโลเมตร หรือเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ภายในปนี้ โดยจีนเริ่มทดลองปลูกขาวในนํ้าทะเลมาต้ังแตป 2529 ซึ่งเปนขาวสายพันธุพิเศษที่สามารถปลูกไดในพื้นที่
ที่นํ้าทะเลทวมถึง รวมทั้งพื้นที่ดินเค็มที่สภาพเปนดาง 
  ปจจุบัน จีนทดสอบปลูกขาวในนํ้าทะเล ที่พื้นที่ดินเค็มสภาพเปนดาง 5 แบบ ในหลายเมือง อาทิ เขตปกครองตนเอง
ซินเจียง อุยกูร และมณฑลสานซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเฮยหลงเจียง สวนทางภาคตะวันออก ที่มณฑลชานตง และ
มณฑลเจอเจียง ซึ่งในปนี้ นักวิจัยคาดหวังวาจะเพิ่มผลผลิตใหไดมากกวา 300 กิโลกรัมตอ 667 ตารางเมตร โดยขาวบางสายพันธุ
อาจใหผลผลิตไดมากถึง 500 กิโลกรัมตอ 667 ตารางเมตร 
  ขณะที่ นายหยวน หลงผิง (Yuan Longping) นักวิชาการสถาบันวิศวกรรมจีน เปดเผยวา ทีมวิจัยของเขาเริ่มทํางานวิจัย
การคัดเลือกสายพันธุขาวนํ้าทะเลมาต้ังแตป 2555 โดยมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุขาว และคัดเลือกขาวที่ทนตอสภาพดินเค็ม
ดางไดสูง ซึ่งมีการใชเทคนิคหลากหลาย อาทิ ขาวลูกผสม นอกจากนี้ ยังมีปจจัย 4 ขอสําคัญที่จะทําใหไดผลลัพธที่ดี คือ สายพันธุ
ขาวที่ดี วิธีการปลูก สภาพพื้นที่ และระบบนิเวศวิทยา
  ขณะเดียวกัน นายหยวน เปดเผยวา จีนมีพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็มดางมากกวา 667,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทิ้งรางไวและ
ไมไดใชประโยชนจํานวนพื้นที่กวา 66,700 ตารางกิโลเมตร ที่มีแหลงนํ้าสําหรับปลูกขาวได โดยจีนวางแผนที่จะปลูกขาวนํ้าทะเล
ในพื้นที่เหลานี้ใหไดภายใน 8 ป ซึ่งจะสามารถเลี้ยงประชากรไดราว 80-100 ลานคน และการพัฒนาวิธีการใหมน้ี เปนการหา
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศดวย
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินเดีย 

  ภาวะราคาขาวในสัปดาหที่ผานมายังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยขาวน่ึง 5% ราคาอยูที่ 366-369 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 
เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 364-367 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เมื่อสัปดาหที่ผานมา เนื่องจากคาเงินรูปแข็งคาที่สุดในรอบ 
7 สัปดาห ซึ่งกระทบตอรายไดของผูสงออกที่ไดสวนตางจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทามกลางภาวะความตองการขาวจาก
ตางประเทศที่ลดลง เนื่องจากผูซื้อยังลังเลที่จะซื้อขาวในระดับราคานี้ 
  กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณผลผลิตธัญพืช คร้ังที่ 3 (Third Advance 
Estimate of Food Grain Production) สําหรับปการผลิต 2561/62 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) โดยคาดวาจะมีผลผลิต
ขาวประมาณ 115.63 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับจํานวน 112.76 ลานตัน ในป 2560/61 และยังสูงกวา
คาเฉลี่ยในรอบ 5 ปที่ 107.8 ลานตันดวย ทั้งนี้ คาดวาในฤดูการผลิต Kharif ของป 2561/62 (มิถุนายน-ธันวาคม) จะมีผลผลิต
ขาวประมาณ 101.76 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับจํานวน 97.14 ลานตัน ในป 2560/61 และในฤดูการผลิต 
Rabi ของป 2561/62 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) จะมีผลผลิตขาวประมาณ 13.88 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 11 เมื่อเทียบกับ
จํานวน 15.62 ลานตัน 
  ในป 2560/61 ผูสงออกขาวอินเดียคาดการณวา ในป 2562 ชาวนาอินเดียจะกลับไปปลูกขาวบาสมาติเพิ่มขึ้น 
หลังจากที่เปลี่ยนไปปลูกขาวที่ไมใชบาสมาติ (Non-Basmati) เมื่อปที่แลว จากการที่รัฐบาลสนับสนุนใหสงออก เนื่องจาก
ตลาดขาวบาสมาติชะลอตัว โดยในป 2562 ผูสงออกมองเห็นสัญญาณที่ดีจากตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอิหรานที่จะนําเขา
ขาวบาสมาติมากขึ้น ขณะที่ขาวคงคางในสต็อกมีไมมาก คาดวาปริมาณการผลิตขาวในชวงฤดูฝนของอินเดียที่กําลังจะมาถึงนาจะ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 
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  ทั้งนี้ อิหรานนับเปนตัวแปรสําคัญที่บงชี้แนวโนมตลาดขาวบาสมาติ โดย 1 ใน 3 ของขาวบาสมาติที่อินเดียสงออกจะ
ถูกนําเขาโดยตัวแทนนําเขาในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส และอิหราน เพื่อกระจายสินคาตอไปในตะวันออกกลาง ซึ่งเมื่อปที่แลว 
อินเดียสงขาวบาสมาติไปตะวันออกลางเพิ่มขึ้นแตก็ตองประสบกับประเด็นเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของซาอุดิอาระเบีย 
และความลาชาในการชําระเงินของอิหราน อยางไรก็ตาม ในปนี้สมาคมผูสงออกขาวของอินเดีย (All India Rice Exporters 
Association; AIREA) คาดวาปญหาดงักลาวจะคล่ีคลายลง โดยเฉพาะการทาํบันทกึความเขาใจ (MoU) ระหวางอนิเดยีและอหิราน 
ที่ทําใหอินเดียสามารถชําระเงินคานํ้ามันดิบใหกับบริษัทของรัฐอิหรานดวยเงินสกุลรูปได สงผลใหอิหรานนําเงินที่ไดมาไปหัก
ยอดคางชําระคาขาว ยา และเวชภัณฑที่รัฐบาลนําเขาจากอินเดีย ผูแทนของสมาคมผูสงออกขาวของอินเดีย จึงตั้งขอสังเกตวา
ปริมาณการนําเขานํ้ามันจากอิหรานจะชวยกระตุนการสงออกขาวและสินคาอื่นๆ จากอินเดียได ซึ่งอินเดียควรหาทางใชกลยุทธ
การคาตางตอบแทน และหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการสงออกขาวไปยังอิหราน ซึ่งอิหรานมักจะนําเขาขาวในชวงสิ้นปภายหลัง
จากฤดูการเก็บเกี่ยวของตนแลว 
  จากแนวโนมการนาํเขาขาวของอหิราน ประกอบกบัปรมิาณขาวทีม่อียูทาํใหคาดกนัวาในป 2562 พืน้ทีป่ลูกขาวบาสมาติ
ในอินเดียจะเพิ่มขึ้น อาทิ ในรัฐปญจาบนาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20-25 และทําใหชาวนามีรายไดมากขึ้น รวมถึงกระตุน
ใหชาวนาในรัฐตางๆ หันมาปลูกขาวบาสมาติมากขึ้นดวย หลังจากที่ปที่แลวปริมาณผลผลิตขาวบาสมาติของอินเดียลดลงรอยละ 5 
จากการที่ชาวนาหันไปปลูกขาวขาวที่ไมใชบาสมาติ (Non-Basmati) ตามการสนับสนุนของรัฐบาลในชวงน้ันที่จะรับมือกับตลาด
นําเขาขาวบาสมาติที่ชะลอตัวจากการคางชําระเงินของอิหราน รวมถึงการที่สหภาพยุโรปบังคับใชกฎระเบียบดานสารตกคาง 
ทําใหสหภาพยุโรปนําเขาขาวลดลงถึงรอยละ 50 ในป 2561-2562 อินเดียสงออกขาวบาสมาติ จํานวน 4.415 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมาที่สงออก จํานวน 4.056 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 10 และคิดเปนรอยละ 85 ของการสงออกขาว
บาสมาติในตลาดโลก โดยที่อินเดียกําลังพยายามกระจายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น และในระยะยาว คาดวาหากอินเดีย
จะสามารถพัฒนาดานมาตรฐานดานสารตกคางได และทําใหการสงออกไปอาหรับ และสหภาพยุโรปขยายตัวตอเนื่อง 
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลอืกเจานาปหอมมะล ิเฉลีย่ตนัละ 15,792 บาท ราคาสงูขึน้จากตนัละ 15,726 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 0.41 แตลดลงจากตันละ 15,887 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 0.59
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,798 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,834 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 0.45 และลดลงจากตันละ 7,979 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 2.26

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 32,758 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 33,250 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 1.47 และลดลงจากตันละ 35,569 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 7.90
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 11,650 บาท ราคาทรงตวัเทากบัเดอืนพฤษภาคม 2562 แตลดลงจากตนัละ 
12,360 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 5.74

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,134 ดอลลารสหรัฐฯ (35,152 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
1,142 ดอลลารสหรัฐฯ (35,921 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 0.70 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 2.14) และลดลง
จากตันละ 1,191 ดอลลารสหรัฐฯ (38,455 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 4.78 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 8.58)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 419 ดอลลารสหรัฐฯ (12,988 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 411 ดอลลารสหรัฐฯ 
(12,925 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 1.94 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 0.48) แตลดลงจากตันละ 422 ดอลลาร
สหรัฐฯ (13,620 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 0.71 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 4.64) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.9983 (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนมิถุนายน 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.500 34.578 32.650 35.000 -0.26 35.300 0.86

บราซิล 8.465 7.210 8.383 8.204 7.344 -1.54 7.344 0.00

พมา 12.600 12.160 12.650 13.200 13.175 1.73 13.300 0.95

กัมพูชา 4.925 4.931 5.256 5.554 5.633 3.95 5.688 0.98

จีน 146.726 148.499 147.766 148.873 148.490 0.26 146.000 -1.68

อินเดีย 105.482 104.408 109.698 112.760 115.630 2.64 115.000 -0.54

อินโดนีเซีย 35.560 36.200 36.858 37.000 37.100 1.07 37.400 0.81

ญี่ปุน 8.079 7.876 7.929 7.787 7.650 -1.20 7.700 0.65

เกาหลีใต 4.241 4.327 4.197 3.972 3.868 -2.66 3.880 0.31

เนปาล 3.190 2.863 3.480 3.310 3.530 3.54 3.530 0.00

ไนจีเรีย 3.782 3.941 4.410 4.662 4.788 6.61 4.900 2.34

ปากีสถาน 7.003 6.802 6.849 7.500 7.400 2.10 7.500 1.35

ฟลิปปนส 11.914 11.008 11.686 12.235 11.800 0.87 12.200 3.39

เวียดนาม 28.166 27.584 27.400 27.657 27.711 -0.30 28.000 1.04

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.715 4.74 20.900 0.89

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 6.290 -11.64

อื่น ๆ 48.968 48.566 50.78 48.94 49.24 0.19 48.97 -0.54

รวม 482.351 476.675 491.115 494.880 499.074 1.06 497.616 -0.29

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

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 122.085 135.048 142.345 149.618 162.090 6.92 170.206 5.01

ผลผลิต 482.351 476.675 491.115 494.880 499.074 1.06 497.616 -0.29

นําเขา 42.744 40.219 48.116 47.536 46.975 3.62 47.545 1.21

ใชในประเทศ 474.912 469.378 483.842 482.408 490.958 0.94 495.950 1.02

สงออก 42.744 40.219 48.116 47.536 46.975 3.62 47.545 1.21

สต็อกปลายป 135.048 142.345 149.618 162.090 170.206 6.11 171.872 0.98

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2562 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.310 0.527 0.391 0.291 0.340 -4.01 0.300 -11.76

บราซิล  0.895 0.641 0.594 1.245 0.800 4.49 0.700 -12.50

พมา  1.735 1.300 3.350 2.750 2.800 18.61 2.600 -7.14

กัมพูชา  1.150 1.050 1.150 1.300 1.300 4.69 1.300 0.00

จีน  0.262 0.368 1.173 2.058 2.800 90.78 3.500 25.00

อียู  0.251 0.270 0.369 0.308 0.300 5.00 0.300 0.00

กายานา  0.486 0.431 0.455 0.414 0.500 0.17 0.510 2.00

อินเดีย  11.046 10.062 12.573 11.791 12.000 3.30 12.000 0.00

ปากีสถาน  4.000 4.100 3.647 3.913 4.000 -0.47 4.000 0.00

ปารากวัย  0.371 0.557 0.537 0.650 0.650 13.61 0.600 -7.69

รัสเซีย  0.163 0.198 0.175 0.139 0.150 -5.07 0.140 -6.67

แอฟริกาใต  0.120 0.145 0.109 0.113 0.125 -1.66 0.125 0.00

อุรุกวัย  0.718 0.996 0.982 0.799 0.800 -0.04 0.800 0.00

เวียดนาม  6.606 5.088 6.488 6.590 6.500 2.29 6.500 0.00

ไทย  9.779 9.867 11.615 11.056 9.800 1.19 10.000 2.04

สหรัฐฯ  3.381 3.355 3.349 2.763 3.000 -4.24 3.175 5.83

อื่น ๆ  4.852 4.619 4.508 4.119 4.110 -4.37 4.170 1.46

รวม  42.744 40.219 48.116 47.536 46.975 3.62 47.545 1.21

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

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.450 0.470 0.450 0.490 .525 15.58 .540 2.86

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.700 15.58 0.725 3.57

บราซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.700 9.77 0.850 21.43

เบอรกินา 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 3.500 -7.64 3.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 1.150 1.300 1.350 1.500 1.600 8.37 1.600 0.00

อียิปต  0.116 0.090 0.230 0.800  0.600 -25.00

อียู 1.786 1.816 1.985 1.921 2.000 2.87 2.000 0.00

กานา 0.580 0.700 0.650 0.830 0.800 8.48 0.800 0.00

กินี 0.420 0.650 0.600 0.865 0.850 18.48 0.900 5.88

อิหราน 1.300 1.100 1.400 1.250 1.200 -0.32 1.150 -4.17

อิรัก 1.000 0.930 1.060 1.200 1.300 8.11 1.350 3.85

ญี่ปุน 0.688 0.685 0.679 0.670 0.685 -0.31 0.685 0.00

เคนยา 0.450 0.500 0.675 0.700 0.750 14.55 0.800 6.67

มาเลเซีย 1.051 0.823 0.900 0.800 1.000 -1.27 1.000 0.00

เม็กซิโก 0.719 0.731 0.913 0.776 0.815 3.15 0.785 -3.68

โมแซมบิค 0.575 0.625 0.710 0.550 0.675 1.95 0.700 3.70

เนปาล 0.530 0.530 0.535 0.700 0.750 10.21 0.800 6.67

ไนจีเรีย 2.100 2.100 2.500 2.100 2.200 0.93 2.400 9.09

ฟลิปปนส 2.000 0.800 1.200 2.500 3.000 21.54 2.700 -10.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.601 1.260 1.195 1.300 1.350 -3.05 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.250 5.99 1.300 4.00

แอฟริกาใต 0.912 0.954 1.054 1.071 1.100 5.03 1.050 -4.55

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.580 0.670 0.700 0.775 0.850 9.53 0.925 8.82

สหรัฐฯ 0.757 0.767 0.787 0.916 0.925 5.95 0.925 0.00

อื่น ๆ 17.549 16.193 20.51 19.84 17.80 2.34 18.21 2.28

รวม 42.744 40.219 48.116 47.536 46.975 3.62 47.545 1.21

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

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.100 35.100 35.000 35.200 35.500 0.26 35.700 0.56

บราซิล 7.925 7.900 7.950 7.750 7.600 -1.02 7.650 0.66

พมา 10.500 10.400 10.000 10.200 10.325 -0.53 10.500 1.69

กัมพูชา 3.900 3.900 4.000 4.200 4.300 2.73 4.400 2.33

จีน 141.000 141.028 141.761 142.487 143.890 0.51 144.700 0.56

อิยิปต 4.000 3.900 4.300 4.200 4.050 0.99 3.900 -3.70

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 100.730 1.05 102.000 1.26

อินโดนีเซีย 38.300 37.850 37.800 38.100 38.100 -0.04 38.000 -0.26

ญี่ปุน 8.830 8.806 8.730 8.600 8.556 -0.86 8.480 -0.89

เกาหลีใต 4.197 4.212 4.435 4.746 4.712 3.57 4.500 -4.50

เนปาล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.230 4.10 4.280 1.18

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 7.100 7.200 4.45 7.300 1.39

ฟลิปปนส 13.000 12.900 12.900 13.250 14.000 1.77 14.450 3.21

เวียดนาม 22.000 22.500 22.000 21.500 21.500 -0.91 22.000 2.33

ไทย 10.000 9.100 12.000 11.000 10.800 3.50 10.900 0.93

สหรัฐฯ 4.284 3.578 4.230 4.300 4.286 1.86 4.223 -1.47

อื่น ๆ 68.046 68.578 76.418 71.426 75.465 2.51 77.190 2.29

รวม 474.912 469.378 483.842 482.408 490.958 0.94 495.950 1.02

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

(ประมาณการเดือน มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ  1.592 1.205 0.854 1.500 1.546 1.62 1.242 -19.66

จีน  76.000 88.000 98.500 109.000 114.500 10.89 116.000 1.31

อินเดีย  17.800 18.400 20.550 22.600 25.000 9.25 26.000 4.00

อินโดนีเซีย  4.111 3.509 2.915 4.163 3.661 -0.61 3.558 -2.81

ญี่ปุน  2.821 2.552 2.410 2.228 1.949 -8.38 1.794 -7.95

ฟลิปปนส  2.409 2.117 2.003 2.288 3.388 7.89 3.838 13.28

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 3.374 -29.10 3.624 7.41

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.819 -1.40 1.638 -9.95

อื่น ๆ  20.637 19.364 19.002 18.802 18.334 -2.63 17.058 -6.96

รวม  135.048 142.345 149.618 162.090 170.206 6.11 171.872 0.98

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมิถุนายน 2562 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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ก.ค. ต.ค. พ.ย.ส.ค. ก.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. เม.ย.มี.ค.มิ.ย.พ.ค. พ.ค.

พ.ศ. 2562
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แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.196 ลานตัน มูลคา 
2,809 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.202 ลานตัน มูลคา 
2,857 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 2.97 
และรอยละ 1.68 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.87 
ลานตนั มลูคา 2,059 ลานบาท สงูขึน้จากปริมาณ 0.82 ลานตนั 
มูลคา 1,907 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
6.10 และรอยละ 7.97 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนมิถุนายน 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับ
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.64 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
1.83 บาท ในเดอืนท่ีผานมารอยละ 8.74 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
2.47 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 32.39
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 4.84 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 4.96 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.42 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
5.83 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.98
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.39 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.27 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
1.91 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.22 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 11.50
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 13.11 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 13.38 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.02 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
15.99 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.01

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

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

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

พฤษภาคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.341 ลานตัน มูลคา 
2,298 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.436 ลานตัน มูลคา 
2,929 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 21.79 และ
รอยละ 21.54 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 417.300 ตัน มูลคา 
4.200 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 296.890 ตัน มูลคา 
2.509 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 58.75 และ
รอยละ 67.40 ตามลําดับ
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ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สัตวโลกป 2562/63 เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2562 วาม ี1,099.19 
ลานตัน ลดลงจาก 1,120.47 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 
1.90 โดยสหรัฐอเมริกา จีน ยูเครน และเอธิโอเปย ผลิตไดลดลง 
สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,134.05 ลานตัน 
ลดลงจาก 1,134.34 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 0.03 โดย
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนนาดา มีความตองการใช
ลดลง สําหรับการคาของโลกมี 171.24 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
167.52 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 2.22 โดยบราซิล 
อารเจนตินา รัสเซีย และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ผูนําเขา เชน เม็กซิโก ญี่ปุน อิหราน เกาหลีใต เวียดนาม อียิปต 
จนี โคลัมเบีย ซาอุดอิาระเบยี แอลจเีรยี มาเลเซยี โมร็อกโก ตรุกี 
ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ กัวเตมาลา เคนยา และสหรัฐอเมริกา 
มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมิถุนายน 2562 (1-15 มิถุนายน 2562) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 604 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมิถุนายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5% เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.78 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 
7.49 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 3.87 แต
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.63 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 
รอยละ 9.85 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.07 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.82 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 4.30 แตลดลงจากกิโลกรัม
ละ 6.52 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 6.90

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.02 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 8.80 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 
2.50 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 10.40 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2561 รอยละ 13.27 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.45 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.14 บาท 
ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 3.81 แตลดลงจากกิโลกรัม
ละ 9.15 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 7.65
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ีเฉลีย่ตนัละ 302.80 ดอลลารสหรฐัฯ 
(9,386 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 288.00 ดอลลารสหรัฐฯ 
(9,082 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 5.14 
และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 304.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยตันละ 335.00 ดอลลารสหรัฐฯ
(10,790 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 9.61 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 1,404 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 172.40 
ดอลลารสหรัฐฯ (5,419 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 150.39 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,807 บาท/ตัน) ของเดือนพฤษภาคม 2562 
รอยละ 14.64 และเพิม่ขึน้ในรปูของเงนิบาทตนัละ 612.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยตันละ 142.13 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,638 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 21.30 
และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 781.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 224 ดอลลาร
สหรัฐ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 218 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่ผาน
มารอยละ 2.75 แตลดลงจากตันละ 238 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 5.88

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 446 
ดอลลารสหรฐั ราคาลดลงจากตันละ 452 ดอลลารสหรฐัฯ ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 1.55 และลดลงจากตันละ 527 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.56

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 325.38 339.25 -4.09

ผลผลิต 1,099.19 1,120.47 -1.90

นําเขา 171.24 167.52 2.22

สงออก 171.24 167.52 2.22

ใชในประเทศ 1,134.05 1,134.34 -0.03

สต็อกปลายป 290.52 325.38 -10.71

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเน ผลผลติขาวฟางโลก 
ป 2562/63 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วามี 58.42 ลานตัน 
ลดลงจาก 59.35 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.57 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ซูดาน บูรกินา 
ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตองการใชขาว
ฟางโลก ป 2562/63 ม ี59.10 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 59.03 ลานตนั 
ของป 2561/62 รอยละ 0.13 โดยไนจีเรีย เม็กซิโก เอธิโอเปย 
อินเดีย บราซิล และออสเตรเลีย มีความตองการใชเพิ่มขึ้น 
ดานการคาโลกคาดวาม ี3.68 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 3.54 ลานตนั 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.11 4.79 6.76

ผลผลิต 58.42 59.35 -1.57

นําเขา 3.68 3.54 3.96

สงออก 3.68 3.54 3.96

ใชในประเทศ 59.10 59.03 0.13

สต็อกปลายป 4.43 5.11 -13.38

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

ของป 2561/62 รอยละ 3.96 โดยสหรัฐอเมริกา ยูเครน และ
อินเดีย สงออกเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนมถินุายน 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนมิถุนายน 
2562 (ผลผลิตออกสู ตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561-
มถุินายน 2562) มเีนือ้ทีป่ลกู 803,522 ไร ผลผลติ 112,485 ตนั 
และผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 
ที่มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และผลผลิต
ตอไร 137 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.27 
แตผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และรอยละ 
2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 19.84 บาท สงูข้ึนจากราคากโิลกรมัละ 18.66 บาท ของเดอืน
พฤษภาคม 2562 รอยละ 6.32 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
25.15 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 21.11
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.00 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2562 รอยละ 3.57 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
26.00 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 11.54
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2562 รอยละ 3.85 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
22.00 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 22.73
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
29.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.00 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2562 รอยละ 7.41 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
18.00 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 61.11
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 17.00 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2562 แตสูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ 13.00 บาท ของเดอืนมถินุายน 2561 รอยละ 30.77
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.00 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 7.14 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 15.38
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
29.97 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.96 บาท ของ
เดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 3.49 และสูงขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ 26.96 บาท ของเดอืนมถินุายน 2561 รอยละ 11.16
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

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

 ถ่ัวเขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 27.95 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.95 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 3.71 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 22.94 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 21.84
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
29.97 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.96 บาท ของเดือน
พฤษภาคม 2562 รอยละ 7.19 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
16.90 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561รอยละ 77.34

 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 17.90 บาท 
ทรงตวัเทากบัเดอืนพฤษภาคม 2562 แตสงูขึน้จากราคากโิลกรมั
ละ 11.87 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561รอยละ 50.80
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 30.77 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.76 บาท ของเดือนพฤษภาคม 
2562 รอยละ 6.99 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.74 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 29.61

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2562/63 ประจาํเดอืนมถินุายน 2562 มปีระมาณ 355.39 
ลานตัน ลดลงจาก 362.08 ลานตัน ของปที่ผานมารอยละ 1.85

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลืองชนิดคละใน
เดือนนี้ ไมมีรายงานราคา
 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 2561/62 2562/63

บราซิล 117.00 123.00

สหรัฐอเมริกา 123.66 112.95

อารเจนตินา 56.00 53.00

จีน 15.90 17.00

อินเดีย 11.50 10.90

ปารากวัย 9.00 10.20

แคนาดา 7.30 6.30

อื่น ๆ 21.71 22.05

รวม 362.08 355.39

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, June 2019

ในประเทศ 

การผลิต

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

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนมิถุนายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่ลสิงทัง้เปลอืกสด เฉลีย่กิโลกรัมละ 31.20 บาท สูงขึน้
จากกิโลกรัมละ 29.39 บาท ของเดอืนพฤษภาคม 2562 รอยละ 
6.16 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 34.34 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2561 รอยละ 9.14
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.51 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 55.86 บาท ของเดือนพฤษภาคม 2562 
รอยละ 42.34 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.63 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2561 รอยละ 57.04

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 46.00 44.99 -2.20

นําเขา 3.16 3.16 0.00

สงออก 3.49 3.63 4.01

สกัดนํ้ามัน 17.47 18.12 3.72

สต็อกปลายป 5.01 4.14 -17.37

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.00 17.50 2.94

อินเดีย 4.70 5.75 22.34

อื่น ๆ 24.30 21.74 -10.53

รวม 46.00 44.99 -2.20

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, June, 2019

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บชุเชลละ 889.57 เซนต (10.28 บาท/กก.) สงูขึน้จากบชุเชลละ 
818.96 เซนต (9.62 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.62 
แตลดลงจากบุชเชลละ 912.09 เซนต (10.97 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.47
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 319.60 ดอลลารสหรัฐฯ (10.05 บาท/กก.) 
สูงข้ึนจากตันละ 292.93 ดอลลารสหรัฐฯ (9.36 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 9.10 แตลดลงจากตันละ 343.20 
ดอลลารสหรัฐฯ (11.23/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 6.88
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํา้มนัเดอืนมถินุายนจะมปีระมาณ 1.282 ลานตนั คดิเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.231 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.542 ลานตนั คดิเปนนํา้มนัปาลมดบิ 0.278 ลานตนั ของเดอืน
พฤษภาคม คิดเปนรอยละ 16.86 และรอยละ 16.91 ตามลาํดบั

การตลาด

  ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย

สงมอบในเดือนกันยายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู ที่ระดับ 

2,047 ริงกิตตอตัน (491 ดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2562 แตลดลงจาก
กโิลกรมัละ 60.00 บาท ของเดอืนมถินุายน 2561 รอยละ 16.67
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
46.50 บาททรงตัวเทากับเดือนพฤษภาคม 2562 แตลดลงจาก
กิโลกรัมละ 51.00 บาท ของเดือนมิถุนายน 2561 รอยละ 8.82

เน่ืองจากผู ส งออกไดคาดการณขอมูลการสงออกเพิ่มขึ้น

จึงสงผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น 

สําหรับการสงออกน้ํามันปาลมดิบของมาเลเซียปริมาณการ

สงออกเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคานํ้ามันปาลมดิบยังไดรับผลกระทบ

จากการเคลื่อนไหวของนํ้ ามันที่บริ โภคซึ่ ง เกี่ยวข องกับ

การแขงขันของสวนแบงการตลาดนํ้ามันพืชโลก และคาดวา

ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียไตรมาสที่ 3 อาจมีแนวโนม

ปรับตัวลดลงอยูที่ระดับ 1,634-1,933 ริงกิตตอตัน

ราคา

  ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.65 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.86 บาท 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 42.47 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 

4.00 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 33.75 

 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย

กิโลกรัมละ 19.45 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.45 บาท 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 18.24 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 

23.20 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 16.16 

  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 

เฉลี่ยตันละ 497.25 ดอลลารสหรัฐฯ (15.63 บาท/กก.) 

ลดลงจากตันละ 513.41 ดอลลารสหรัฐฯ (16.41 บาท/กก.) 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.15 และลดลงจากตันละ 631.00 

ดอลลารสหรัฐฯ (20.65 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป

ที่ผานมารอยละ 21.20 

  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี

เฉลีย่ ตนัละ 1,996.44 ริงกิต (15.20 บาท/กก.) สงูขึน้จากตนัละ 

1,990.57 ริงกิต (15.39 บาท/กก.) ในเดือนท่ีผานมารอยละ 

0.29 แตลดลงจากตันละ 2,326.17 ริงกิต (19.19 บาท/กก.) 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.17

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิตถั่ว
ลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีผลผลิต 44.99 
ลานตนั ลดลงจาก 46.00 ลานตนั ของป  2561/62 รอยละ 2.20 
หรือคิดเปนรอยละ 8.55 ของผลผลิตพืชน้ํามันของโลก โดย
ถัว่เหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2562/63 มปีรมิาณ 
355.39 ลานตัน 74.80 ลานตัน และ 50.95 ลานตัน ตามลําดับ 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลก
ป 2562/63 ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีปริมาณ 27.29 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 25.88 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 5.45

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล

ทั่วประเทศ

  ศูนย บริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการ

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนมิถุนายน  2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.62 16.88 -4.20

ผลผลิต 25.88 27.29 5.45

นําเขา 9.24 9.74 5.41

ใชในประเทศ 25.88 27.27 5.37

สงออก 9.17 9.74 6.22

สต็อกปลายป 16.88 16.82 -0.36

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA  
 ประจําเดือนมิถุนายน 2562

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการใช
ฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 27.27 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 25.88 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 5.37 ดานการ
นําเขา มีปริมาณ 9.74 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.24 ลานตัน 
ของป 2561/62 รอยละ 5.41 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.74 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.17 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 6.22

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนมิถุนายน สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซือ้-ขายลวงหนาเพือ่สงมอบเดอืนกรกฎาคม 2562 
ทําสัญญาเดือนมิถุนายน เฉลี่ยปอนดละ 66.56 เซนต (กิโลกรัม
ละ 46.16 บาท) ลดลงจากปอนดละ 69.58 เซนต (กิโลกรัมละ 
49.03 บาท) ของเดือนพฤษภาคม 2562 รอยละ 4.34 และ
ลดลงในรปูเงนิบาทกโิลกรมัละ 2.87 บาท และลดลงจากปอนดละ 
89.19 เซนต (กิโลกรัมละ 64.17 บาท) ของเดอืนมถินุายน 2561 
รอยละ 25.37 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 18.01 บาท

ออยและน้ําตาลทราย ไดรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของ

โรงงานนํ้าตาลทั่วประเทศประจําปการผลิต 2561/2562 

(ฉบับปดหีบ) วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลแลวจํานวน 

130,970,004 ตนั ผลติเปนนํา้ตาลได 14,580,671 ตนั แยกเปน

น้ําตาลทรายดิบ 11,299,049 ตัน และน้ําตาลทรายขาว 

3,281,622 ตัน คาความหวานของออยเฉลี่ย 12.64 ซี.ซี.เอส. 

ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอ ตันออย 111.33 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานการนําเขาของสหภาพยุโรป

  สหภาพยโุรปอนญุาตใหนาํเขานํา้ตาลจากประเทศตางๆ 

ตามขอตกลง EPA/EBA ประจาํสปัดาห ณ วนัที ่16 มถินุายน 2562 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 พ.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ก.ค. 62 12.45 12.17 12.22 11.81 +0.41

ต.ค. 62 12.72 12.42 12.48 12.17 +0.31

มี.ค. 63 13.62 13.39 13.44 13.15 +0.29

พ.ค. 63 13.70 13.50 13.53 13.26 +0.27

ก.ค. 63 13.78 13.59 13.62 13.38 +0.24

ต.ค. 63 13.93 13.77 13.79 13.56 +0.23

มี.ค. 64 14.39 14.35 14.31 14.08 +0.23

พ.ค. 64 - - 14.29 14.10 +0.19

ก.ค. 64 - - 14.26 14.12 +0.14

ต.ค. 64 - - 14.33 14.26 +0.07

มี.ค. 65 - - 14.63 14.59 +0.04

จํานวน 3,926 ตัน (tel quel) ลดลงจาก 23,178 ตัน 

ในสัปดาหที่ผานมา รวมในป 2561/2562 (ตุลาคม-กันยายน) 

อนุญาตใหนําเขานํ้าตาลทั้งสิ้นจํานวน 741,223 ตัน เพิ่มขึ้น

จาก 417,044 ตัน ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนําเขา

จาก สวาซิแลนด 240,390 ตัน มอริเชียส 131,501 ตัน 

และเบลิซ 113,193 ตัน

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 พ.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค. 62 331.00 322.50 324.60 326.30 -1.70

ต.ค. 62 335.70 329.00 330.80 331.00 -0.20

ธ.ค. 62 346.80 340.00 341.90 340.80 +1.10

มี.ค. 63 356.80 350.70 352.60 349.30 +3.30

พ.ค. 63 364.60 359.00 360.80 357.20 +3.60

ส.ค. 63 371.00 367.30 368.90 364.90 +4.00

ต.ค. 63 374.70 373.00 374.40 371.00 +3.40

ธ.ค. 63 380.80 380.40 380.80 379.50 +1.30

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 752 กรกฎาคม 2562 31

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือน
กรกฎาคม

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
63.96 บาท เพิ่มขึ้นจาก 58.41 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  9.52
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
62.81 บาท เพิ่มขึ้นจาก 57.26 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  9.71
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.36 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 50.48 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.74
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.93 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 40.17 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.90

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
63.71 บาท เพิ่มขึ้นจาก 58.16 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.56
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
62.56 บาท เพิ่มขึ้นจาก 57.01 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 5.55 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  9.75
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.11 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 50.23 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.74
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.68 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 39.92 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.91

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
197.73 เซนตสหรัฐฯ (61.04 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 179.42 เซนต
สหรัฐฯ (54.18 บาท) ของเดือนทีผ่านมากิโลกรัมละ 18.31 เซนต
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.21
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
228.19 เยน (64.65 บาท) เพ่ิมขึ้นจาก 204.74 เยน 
(58.26 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 23.45 เยน 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.45

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลติยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ป 2562 มีปริมาณ 1.42 ลานตัน (1.44 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.90 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ทีม่ผีลผลติ 1.38 ลานตนั (1.40 ลานตนัยางดบิ) โดยชวงทีผ่ลผลติ
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 43.61 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก
ประมาณการผลผลิตในป 2562 มีปริมาณ 14.07 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละ 1.96 ที่มีปริมาณ 13.80 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – 
เมษายนป 2562 มีปริมาณ 1.317 ลานตัน ลดลงรอยละ 5.52 
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 1.394 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกประมาณ
การความตองการใชในป 2562 มีปริมาณ 14.32 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละ 2.73 ที่มีปริมาณ 13.94 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.53 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.35 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.50 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
50.03 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.85 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.55
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
49.53 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.35 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.18 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.59
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.82 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 22.82 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 1.00 
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.42
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.70 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 19.71 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.99 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.01
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.38 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 45.76 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.62 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.53
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อท่ีใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหลง

ผลิตกาแฟทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการปลูกใหมในป 2559 

เริ่มใหผลไดในปนี้ สําหรับผลผลิตตอไรลดลง เน่ืองจากปน้ี

ทุกภาคของประเทศไทย ประสบปญหาสภาพอากาศรอนจัด 

และแลงยาวนานตั้งแตตนป 2562 ปริมาณนํ้าฝนไมเพียงพอ 

ทําใหตนกาแฟไมสมบรูณ การออกดอกนอย สวนทีอ่อกดอกแลว 

ดอกแหงไมติดผล สวนที่ติดผลแลวผลมีขนาดเล็ก และแหงฝอ 

สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอะราบิกา เนื้อที่

ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนไมผล

สวนไมยนืตน ตัง้แตป 2559 ใหผลผลติปนีเ้ปนปแรก เชน จ.เชยีงราย 

และเชียงใหม เปนตน สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจาก

กระทบแลงตัง้แตป 2561 ปรมิาณนํา้ฝนทีน่อยตนกาแฟจงึขาดน้ํา 

ทําใหดอกออกนอย สวนตนที่ติดดอกแลวดอกแหง ไมติดผล 

สงผลใหภาพรวมผลผลิตภาคเหนือลดลงจากปที่ผานมา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2559 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศรอน และแหงแลงในชวงออกดอก 

ตนกาแฟขาดนํ้า ทําใหออกดอกนอย สงผลใหภาพรวมผลผลิต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากปที่ผานมา

 ภาคกลาง เน้ือทีใ่หผลเพิม่ขึน้ เน่ืองจากกาแฟทีป่ลกูเพิม่

ในพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2559 เริ่มใหผลในปนี้เปนปแรก 

สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง จากสภาพอากาศแลงนานใน

ชวงที่กาแฟออกดอก ทําใหดอกแหงและไมติดผลบางสวนที่

กําลงัจะออกดอกไดรับน้ําไมเพียงพอทาํใหตนกาแฟเจรญิเตบิโต

ไมดี สงผลใหการออกดอกลดลง

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนือ่ง เนือ่งจากเกษตรกรโคนตนกาแฟทีไ่มสมบรูณ 

และอายุมากออก เพื่อปลูกใหมรวมทั้งโคนตนกาแฟที่ปลูกแซม

พืชอื่นที่เร่ิมใหผลผลิตแลว เชน สวนทุเรียน เปนตน สําหรับ

ผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากกระทบแลง อากาศรอนจัด 

ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเปน

ชวงตนกาแฟออกดอกและติดผล ทําใหตนกาแฟขาดนํ้า และ

ไมสมบูรณออกดอกนอยลง สวนที่ออกดอกแลวเกสรตัวผู 

ไม ผสมเกสร ดอกแหงและไม ติดผล ส วนที่ติดผลแล ว

ผลมขีนาดเลก็ บางสวนแหงและฝอ ภาพรวมผลผลติภาคใตจงึลดลง

 การตลาดและราคา

 คาดวาราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ

ใชเมลด็กาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปทีผ่านมา 

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

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
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ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.08 

เนื่องจากความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มข้ึน ทั้งเพื่อการ

บริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเรจ็รปู 5 เดอืนแรก 

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

มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 173.66 ตัน มูลคา 34.06 

ลานบาท ลดลงรอยละ 14.05 และ 2.54 ตามลําดับ สวนการ

สงออกเมลด็กาแฟค่ัว มปีรมิาณ 66.93 ตัน มลูคา 16.86 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนรอยละ 2.48 และ 28.71 ตามลําดับ สําหรับกาแฟ

สําเร็จรูปมีปริมาณการสงออก 1,322.36 ตัน มูลคา 266.50 

ลานบาท ลดลงรอยละ 25.84 และรอยละ 3.26 ตามลําดับ 

และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 9,328.72 ตัน 

มูลคา 962.53 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 17.02 และ 16.83 

ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 5 เดือนแรก 

(ม.ค. – พ.ค.) ของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปทีผ่านมา มปีริมาณการนําเขาเมลด็กาแฟดบิ 8,495.86 ตนั 

มูลคา 505.35 ลานบาท ลดลงรอยละ 43.91 และ 44.70 

ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 912.02 ตัน 

มูลคา 244.35 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.68 และ 20.36 

ตามลาํดบั สาํหรับกาแฟสาํเร็จรูปมปีริมาณนําเขา 2,709.53 ตนั 

มูลคา 694.38 ลานบาท โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.19 

สวนมลูคาลดลงรอยละ 5.21 ตามลาํดับ และกาแฟสําเรจ็รปูผสม 

มีปริมาณการนําเขา 2,233.68 ตัน มูลคา 358.99 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.846 และ 13.02 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงาน

ผลผลิตกาแฟโลกป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จาก 9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย  

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80 

 เวยีดนาม ผูผลติกาแฟอนัดบั 2 ของโลก และเปนผูผลติ

กาแฟพนัธุโรบสัตาอนัดบั 1 ของโลก มผีลผลติกาแฟ ป 2561/62 

ปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.41 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2561/62 ม ี8.20 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 7.87 ลานตนั 

ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออกมากที่สุดไดแก 

บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 15.85 

เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น รองลงมาไดแก ประเทศ

เวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

8.738

9.164

9.258

9.616

9.815

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.85

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

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนาม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดา 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมาลา 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล

2. เวียดนาม

3. โคลัมเบีย

4. อินโดนีเซีย

5. ฮอนดูรัส

6. เอธิโอเปย

7. อินเดีย

8. ยูกันดา

9. เม็กซิโก

10. เปรู

อื่นๆ

3.26

1.64

0.80

0.63

0.31

0.39

0.33

0.21

0.19

0.17

1.30

2.96

1.74

0.84

0.73

0.32

0.39

0.35

0.22

0.14

0.21

1.29

3.37

1.60

0.88

0.64

0.45

0.42

0.31

0.31

0.20

0.25

1.29

3.05

1.76

0.83

0.62

0.46

0.42

0.32

0.26

0.24

0.26

1.30

3.80

1.82

0.86

0.65

0.46

0.43

0.31

0.29

0.27

0.26

1.31

3.46

2.23

1.33

-0.71

12.28

2.68

-1.85

8.10

13.50

11.15

0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลติพรกิไทยป 2562 เกบ็เกีย่วหมดแลว และสวนใหญ
อยู ในมือของพอคาคนกลางที่เก็บไวเพื่อรอราคา ผลผลิต
โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจากประมาณ 2,000 ตัน 
เปน 2,200 ตัน ในป 2562 อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยูใน
ระดบัเดมิถึงลดลงและบางพืน้ทีเ่ริม่ปลกูทเุรยีนแซมตนพริกไทย 
เนื่องจากราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโน มลดลง เนื่ องจากมีการนํา เข  าพริกไทยจาก
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น 
ราคาพริก ไทยดํ า -คละ จ .จันทบุ รี  เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 
100-130 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 220-240 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
546 ตัน มูลคา 128.98 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 74 ตนั มลูคา 32.10 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
425 มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป 2562 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
188 ตนั มลูคา 45.03 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ปริมาณ 
90 ตัน มูลคา 30.86 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 89 
มูลคา 14.19 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพรกิไทย ประจําเดอืน

มิถุนายน 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายได พริกไทยขาว-ดี ป  2561 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 
31.00 สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.68 
บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สําหรับเดือนมิถุนายน ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 110 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นจากเดือน
ทีผ่านมา เพ่ิมขึน้รอยละ 22.22 และพริกไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่
กิโลกรัมละ 220 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.791 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คอื 430-460 บาท/กโิลกรมั พรกิไทยดาํ-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ  330-350 บาท/กิ โลกรัม  ส  วนพริกไทยดํ า -รอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่
ผานมาราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนมิถุนายน 2562 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
240 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทย
ดํา-อยางรอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

8.738 ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

มิถุนายน 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก า ตลาดนิวยอร ก

ซื้อขายทันทีเฉลี่ย 129.73 เซนต/ปอนด (89.50 บาท/กิโลกรัม) 

เพิ่มขึ้นจาก 122.97 เซนต/ปอนด (86.65 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 5.50

 ราคาเมลด็กาแฟดบิโรบสัตา ตลาดนวิยอรกซือ้ขายทนัที

เฉลีย่ 74.02 เซนต/ปอนด (51.07 บาท/กโิลกรมั) ลดลงจาก 71.85 

เซนต/ปอนด (50.63 บาท/กิโลกรัม) ของเดอืนกอนรอยละ 3.02 
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในเดอืนนีผ้ลผลติสบัปะรดออกสูตลาดเพิม่ขึน้ ประกอบ
กับโรงงานแปรรูปตองปรับกําลังการผลิตใหสอดคลองกับ
ภาวะตลาด อยางไรกต็าม แหลงผลติสบัปะรดหลายพืน้ทีป่ระสบ
ภาวะแลง อากาศรอนทาํใหผลผลติบางสวนไมมคีณุภาพ โรงงาน
แปรรูปมีการปรับราคารับซื้อสับปะรดโรงงานจากเกษตรกร 
สงผลทําใหราคาทรงตัวใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนเมษายน 2562 สงออกสบัปะรดสดและผลติภณัฑ
สับปะรด ปริมาณ 47,260 ตัน มูลคา 1,331.80 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 51,068 ตัน มูลคา 1,407.72 ลานบาท 
ในเดือนมีนาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 7.46 และรอยละ 
5.39 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 45,951 ตัน ในเดือนเมษายน 
2561 หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 2.85 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 1,356.45 
ลานบาท ในเดือนเมษายน 2561 หรือลดลงรอยละ 1.82

สับปะรดกระปอง (ต้ังแตป 2560 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 34,847 ตัน มูลคา 853.66 ลานบาท 
ลดลงจากปรมิาณ 36,585 ตนั มลูคา 873.50 ลานบาท ในเดอืน
มีนาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 4.75 และรอยละ 2.27 และ
ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 33,055 ตัน ในเดือนเมษายน 2561 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.42 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 896.48 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2561 หรือลดลงรอยละ 4.78

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,408 ตัน มูลคา 266.18 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 9,115 ตัน มูลคา 284.57 ลานบาท ในเดือน
มีนาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 7.75 และรอยละ 6.46 และ
ลดลงจากปริมาณ 8,720 ตัน มูลคา 266.72 ลานบาท ในเดือน
เมษายน 2561 หรือลดลงรอยละ 3.58 และรอยละ 0.20

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,234 ตัน มูลคา 165.44 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,396 ตัน มูลคา 166.75 ลานบาท ในเดือน
มีนาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 6.75 และรอยละ 0.78 และ
ปริมาณลดลงจาก 2,280 ตัน ในเดือนเมษายน 2561 หรือ
ลดลงรอยละ 2.00 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 158.38 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.45

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 78 ตัน มูลคา 11.59 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 232 ตัน มูลคา 31.51 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 
2562 หรือลดลงรอยละ 66.34 และรอยละ 63.21 และเพิ่มขึ้น
จากปรมิาณ 9 ตนั มลูคา 0.51 ลานบาท ในเดอืนเมษายน 2561 
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เทา และ 20 เทา

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 28 ตัน มูลคา 4.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 22 ตัน มูลคา 4.38 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2562 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.49 และรอยละ 6.07 และปริมาณลดลง
จาก 37 ตัน ในเดือนเมษายน 2561 หรือลดลงรอยละ 24.14 
ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 4.63 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2561 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.43

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,662 ตัน มูลคา 30.26 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,715 ตัน มูลคา 47.00 ลานบาท ในเดือน
มนีาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 38.76 และรอยละ 35.61 และ
ปริมาณลดลงจาก 1,848 ตัน ในเดือนเมษายน 2561 หรือ
ลดลงรอยละ 10.04 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 29.72 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.80

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
6.50 บาท เพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 6.48 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 0.30 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.75 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมาประมาณ 4 เทา 
 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
7.85 บาท เพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 7.84 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 0.12 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.89 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 60.53
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดอืนนีส้ถานการณตลาดสกุร ราคาสกุรทีเ่กษตรกรขายได
คอนขางทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากความตองการบริโภค
เนือ้สกุรทีม่ไีมมากนกัและใกลเคยีงกบัปรมิาณสกุรในทองตลาด 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดือน เม.ย. 2562 
มีปริมาณ 218 ตัน มูลคา 17.59 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
มี.ค. 2562 มีปริมาณ 162 ตัน มูลคา 14.15 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 34.57 และรอยละ 24.31 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน เม.ย. 2562 
มีปริมาณ 598 ตัน มูลคา 159.83 4.18 และรอยละ 3.14 
ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 71.82 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 71.62 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
0.28 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 72.14 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.97 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 71.82 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 74.65 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
2,200 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 2,175 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.15

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.50 บาท สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 74.05 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.61

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดือนนี้ภาวะตลาดไกเนื้อ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดลดลงเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากชวงน้ีเขาสู
ฤดูฝนทําให  ท่ัวทุกภาคมีฝนตก การจับจ ายใช สอยมีไม 
มากนกั อกีทัง้มอีาหารและสตัวนํา้ตามธรรมชาติมากขึน้ สงผลให

ความตองการบริโภคออนตัวลงเล็กนอย แนวโนมคาดวา
เดือนหนาราคาทรงตัว 
 ดานการสงออกเน้ือไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน เม.ย. 
2562 ปริมาณ 22,383 ตัน มูลคา 1,724.57 ลานบาท ลดลง
จากเดือน มี.ค. 2562 ปริมาณ 27,270 ตัน มูลคา 2,005.30 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.92 และรอยละ 14.00 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน เม.ย. 2562 ปริมาณ 
44,652 ตัน มูลคา 6,131.83 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
มี.ค. 2562 ปริมาณ 52,293 ตัน มูลคา 7,153.85 ลานบาท 
คดิเปนรอยละ 14.61 และรอยละ 14.29 ตามลาํดบั ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั
ละ 36.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.20 บาท ของเดือน
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดไขไกในเดือนนี ้ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได
ทรงตวัจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากปริมาณผลผลติไขไกออกสูตลาด
สอดรบักบัความตองการบรโิภค แนวโนมคาดวาเดอืนหนาราคา
จะทรงตัวหรือลดลง 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดือน เม.ย. 2562 มีปริมาณ 33.12 ลานฟอง มูลคา 85.83 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน มี.ค. 2562 มีปริมาณ 36.63 ลานฟอง 
มูลคา 97.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.58 และรอยละ 
12.07 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ฮองกง และมาเลเซยี

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายได เฉลีย่ทัง้ประเทศรอยฟองละ 
274 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 294 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 288 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 266 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศ
ของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 25.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 22.00 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.64

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 311 บาท สูงขึ้น
จากรอยฟองละ 306 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.63
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ที่ผานมารอยละ 0.80 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.79 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 40.38 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 14.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 11.75 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 23.40

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.83 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.50 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.86 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 48.33 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.00 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.83
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 323 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 324 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.31 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 332 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 334 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 291 บาท และ
ภาคใต รอยฟองละ 384 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 89.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
89.49 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.35 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.22 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 85.24 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
87.52 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.72 บาท
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(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได
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 รายการ มิ.ย. 61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 71.82

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.90

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50 34.50 35.83

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

311 311 311 309 269 276 286 291 278 262 282 306 311

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 325 330 326 328 328 324 326 325 328 327 322 324 323

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.18

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 38.98

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.98 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
69.69 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.02 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.70 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.98 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมิถุนายน 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมิถุนายน 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนมิถุนายน พบวา 

ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลากรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายได

ในเดอืนมถินุายนทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ คอื ปลาดกุบิก๊อยุ สวนสตัวนํา้

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

ชนิดอื่นๆ คือ กุงขาวแวนนาไม ปลาชอนสด หมึกกระดอง 

ปลาทู และปลาเปด ราคามีแนวโนมลดลง สําหรับสถานการณ

ขาวที่สําคัญมีดังนี้

 กฎหมาย IUU ทาํธรุกจินาํเขาสนิคาสตัวนํา้ของประเทศปวน

 เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2562 มรีายงานจากกรมประมงวา 

นายอดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงถึงกรณี การออก

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแกไข เปนส่ิงสําคญั

สําหรับการปฏิรูปการประมงเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับ

ภาคการประมงของไทย โดยทุกกระบวนการที่เกี่ยวของตองมี

ความโปรงใส และเปนธรรม สามารถตรวจสอบยอนกลับได
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ตลอดสายการผลิต ซึ่งในบางเรื่องเปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอน เชน 

การที่ชาวประมงและผูประกอบการตองมีการจัดทําเอกสาร

เพื่อใหผู ซื้อสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของสินคาตั้งแต

จับสัตวนํ้าจนถึงสงออก เพื่อใหผูซื้อปลายทางมั่นใจไดวาสินคาเหลานั้น

มีแหลงที่มาที่ถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อลดภาระผูประกอบการและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยอนกลับ กรมประมง

จึงไดมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับและอํานวย

ความสะดวกการสงออกสินคาประมง (FSW) ซึ่งผู สงออก

เพียงแคระบุเฉพาะเลขที่หนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา 

(Marines Catch Purchasing Document : MCPD) หรือ ใบรับรอง

การจับสัตว นํ้ าของวั ต ถุ ดิบที่ มี การซื้ อและนํ ามาผลิต 

โดยหมายเลขดังกลาวจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาสินคา

รุนนีผ้ลิตมาจากวตัถดุบิทีไ่ดมาจากการจบัของเรอืประมงลาํไหน 

จับที่ไหน เมื่อไหร มีแรงงานกี่คน ชื่ออะไร เพ่ือสรางความ

มั่นใจใหกับผู บริโภคปลายทางวาสินคาสัตวนํ้านั้นไมมาจาก

การทําประมงที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวของกับการคามนุษย 

ภายใตนโยบายที่มุงไปสูความยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนจุดแข็ง

ของสินคาประมงไทยที่ผู ซื้อปลายทางมั่นใจและยังคงซื้อ

สนิคาไทย ภายใตกรอบการคาเสร ีทกุประเทศไดมคีวามพยายาม

รวมกนัในการทีจ่ะอาํนวยความสะดวกและลดเงือ่นไขทีจ่ะกอให

เกิดภาระในการนําเข า โดยเฉพาะอย างยิ่ ง กับประเทศ

เพือ่นบาน ซึง่มกีารแลกเปลีย่นสนิคาเปนจาํนวนมาก กรมประมง

ไดมีการติดตามสถานการณการนําเขาโดยตลอด พบวาปริมาณ

สินคาสัตวนํ้าเพื่อการบริโภคในประเทศที่ไดจากการทําการ

ประมงทะเลจากประเทศเพื่อนบาน ที่ยังติดปญหา IUU อยู

นั้น จากขอมูลการนําเขาของดานตรวจสัตวน้ํากรมประมง 

พบวามีปริมาณการนําเขาเพียง 9,000 ตัน/ป เมื่อเปรียบ

เทียบกับผลผลิตภายในประเทศถือได ว าเป นปริมาณที่

นอยมาก เพียงรอยละ0.6 แตอยางไรก็ตาม กรมประมง

ก็ไดมีมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมการนําเขาเชนเดียวกับ

มาตรการที่ไทยใชในการตรวจสอบยอนกลับสัตวนํ้าในประเทศ 

กลาวคือผูนําเขาจะตองแสดงเอกสาร ที่รัฐบาลประเทศที่นํา

สินคาเขาออกใหเพื่อแสดงวาสัตวนํ้าที่นําเขามาน้ันไมไดมีสวน

เก่ียวของกับการ ทําประมงที่ผิดกฎหมาย โดยตองแสดงราย

ชื่อของเรือประมงที่ทําการจับสัตวนํ้า เลขที่ใบอนุญาต วันที่ทํา

การประมง ตลอดจนนํ้าหนักสัตวนํ้าที่จับได ของสินคาที่นําเขา

ทัง้หมด นอกจากนี ้กรมฯ ยงัมกีารกาํหนดมาตรการดานสขุอนามยั 

โดยดําเนินการเฝาระวังสุมตรวจตัวอยางสัตวนํ้าที่นําเขา ณ ดานตรวจ

สตัวน้ํา เพ่ือตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานอยางตอเนือ่ง แตอยางไร

ก็ตาม กรมประมงจะไดดาํเนินการตดิตาม เฝาระวงั สถานการณ

ดังกลาว เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

2. สถานการณการตลาดเดือนมิถุนายน 2562

 ปริมาณปลาทูน าที่จับได จากธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก

แถบแปซิฟกสงผลกระทบตอตลาด

 มรีายงานจาก UndercurrentNews เมือ่วันที ่13 มถินุายน 

2019 วา ปริมาณปลาทูนาที่จับไดจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก

แถบตะวันตก ตอนกลาง และทางตะวันออกของมหาสมุทร

แปซิฟก ในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนทําใหปริมาณ

ผลผลิตเร่ิมลนคอขวด ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ราคา

สคปิแจค็ ทนูา ณ โรงงานแปรรูปทีส่าํคญัของโลก เชน ไทย และ

เอกวาดอร มีแนวโนมลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณผลผลิตทูนา

ในประเทศจีนเพ่ิมขึ้น และปริมาณความตองการในประเทศ

แถบตะวันออกกลางลดลง นอกจากน้ีราคาสคิปแจ็คทูนา

ที่ผันผวนสงผลกระทบตอการออกเรือหาปลาในแถบลาติน

อเมริกา ราคาสคิปแจ็คทูนาที่ตลาดกรุงเทพฯ ในชวงปลาย

พฤษภาคม ลดลงตํ่ากวาที่คาดการณ ที่ 1,200 ดอลลารสหรัฐฯ

ตอตัน ในขณะที่ฝ งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกราคา

สคิปแจ็คทูนาที่ 1,300 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน โดยราคาลดลง

จากเดือนพฤษภาคม 1,450 – 1,500 ดอลลารสหรัฐฯ

ตอตัน และ 1,600 ดอลลารสหรัฐฯตอตันในเดือนเมษายน 

คาดการณวาราคาสคิปแจ็คทูนาที่ตลาดกรุงเทพฯ จะลดลงที่ 

1,115 ดอลลารสหรฐัฯตอตนั ในอกีไมกีเ่ดอืนขางหนาหากปรมิาณ

จับสคิปแจ็คทูนาจากธรรมชาติยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนมิถุนายน 2562

 ราคาสัตว  น้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนมิถุนายน 

มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ คือ

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตวั/กก. ราคาทีช่าวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 138.55 บาท ราคาลดลงจาก 138.83 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.20 
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  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) จาก

ตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 135.50 บาท ราคาลดลง

จาก 136.25 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.60

 3.2 ปลาหมกึกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 140.00 บาท ลดลงจาก 147.60 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.10

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 241.88 ราคาลดลงจาก 260.00 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.00

 3.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.21 บาท ราคาลดลงจาก 80.52 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.60

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉล่ียกิโลกรัมละ 78.78 บาท ราคาลดลงจาก 78.89 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.10

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ราคาเพ่ิมขึ้น

จาก 47.40 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.30

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลีย่กโิลกรมัละ 74.56 ราคาเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 70.00 บาท 

ของเดือนที่ผานมา รอยละ 6.50

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขายปลาเปด

ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.15 บาท ลดลงจาก 8.25 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.20

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ราคาทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

4. แนวโนมของราคาเดือนกรกฎาคม 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม

ของราคาเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 137.16 บาท/กิโลกรมั ราคาลดลงจาก 

138.55 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 1.00

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 134.14 บาท/กิโลกรัม ราคา

ลดลงจาก 135.50 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 1.00

 4.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 140.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 260.00 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากเดือนที่ผานมารอยละ 7.50

 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 80.21 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.30 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 77.99 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 

78.78 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.01

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาจะอยูในระดับ 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดบั 48.00 บาท/กโิลกรมั ราคาทรงตวัจากเดอืนทีผ่านมา

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดับ 75.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 74.56 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.60

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.23 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 8.15 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.00

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป ในตลาด

กรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 26.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 38.78 75.00

มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 39.39 75.00
ก.ย. 36.9 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 42.47 70.00
เม.ย. 47.00 70.00
พ.ค. 47.40 70.00
มิ.ย. 48.00 74.56

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 86.94 125.00

มิ.ย. 85.96 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.89 125.00
ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.18 120.00
เม.ย. 82.57 120.00
พ.ค. 78.89 120.00
มิ.ย. 78.78 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 125.38 118.27

มิ.ย. 140.44 139.04
ก.ค. 158.20 157.80
ส.ค. 153.7 152.20
ก.ย. 137.86 134.40
ต.ค. 130.73 130.60
พ.ย. 135.03 130.77
ธ.ค. 144.90 144.55

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.94 140.69
เม.ย. 145.79 125.00
พ.ค. 138.83 136.25
มิ.ย. 138.55 135.50
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.
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กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 8.78 34.45

มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.43 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.17 25.00
เม.ย. 8.14 26.00
พ.ค. 8.25 26.00
มิ.ย. 8.15 26.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 156.50 240.00

มิ.ย. 171.80 240.00
ก.ค. 170.00 195.00
ส.ค. 155.80 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00
พ.ค. 147.60 260.00
มิ.ย. 140.00 241.88
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ค. 61 99.09 85.00

มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.33 85.00
ส.ค. 83.14 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 77.29 85.00
เม.ย. 79.62 85.00
พ.ค. 80.52 85.00
มิ.ย. 80.21 85.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 มีรายงานจาก The Aquaculturists เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2019 ที่ผานมาวา เนื่องจากราคาปลาปนที่เพิ่มสูงขึ้น 

และปริมาณปลาปนที่หายากมากขึ้น ผลักดันใหอุตสาหกรรม

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีความพยายามในการสรางสูตรอาหารกุง

ข้ึนมาใหม โดยนําเอาสวนผสมจากพืชเขามาทดแทนปลาปน 

แมสวนผสมจากพืชอันไดแก ถั่วเหลือง เมล็ดองุน และเมล็ด

ทานตะวัน จะมีปริมาณโปรตีนที่คอนขางสูง อยางไรก็ตาม

สวนผสมเหลานั้นกลับไปยับยั้งการเจริญเติบโตของกุง ขอเสีย

ที่สําคัญของโปรตีนที่ได จากพืช คือ มีส วนประกอบของ 

Anti-Nutritional Factors (ANFs) ANFs เปนโมเลกุลที่พืช

ผลิตขึ้นมาเพื่อตอตานศัตรูพืช เมื่อเขาสู ระบบยอยอาหาร

ในปรมิาณนอย โมเลกลุดงักลาวจะสงผลตอระบบการยอยอาหาร 

ซึ่งจะสงตอประสิทธิภาพในการยอยอาหารและกระบวนการ

เจริญเติบโต และเมื่อเขาสูระบบยอยอาหารในปริมาณมาก 

โมเลกุลดังกลาวก็จะเปลี่ยนเปนสารพิษ จะเห็นไดวาสวนผสม

จากพืชดังกลาวไดแสดงผลกระทบทางลบตอระบบการ

ยอยอาหารอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาหารกุงที่มี

สวนผสมของโปรตีนจากพืชจะทําใหระบบการยอยอาหารเปน

ไปอยางชา และไมมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวทําให

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประสบกับความทาทายในการ

คดิคนสตูรอาหารใหมทีล่ดการใชโปรตนีจากปลาปน โดยทีย่งัคง

มีโปรตีนอยางครบถวน และไมไปยับยั้งการเจริญเติบโตของกุง 

ความทาทาย

ในการลดการใชปลาปน 

✤

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

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

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

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

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

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,850 13,000 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700 12,667

15 - 15 - 15 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767 14,833

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

เขตเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-Map) จังหวัดนาน

สศท.3 รวมประชุมและติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนการตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ 2562

 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ  โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) 
เปนประธานการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri-Map) จังหวัดนาน โดยระดม
ความคดิเหน็จากผูแทนหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน (สหกรณการเกษตร) สถาบนัเกษตรกร (ประธานศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
สนิคาเกษตร : ศพก.) และเกษตรกรผูผลติสนิคาเกษตรสาํคญั เพือ่นาํไปพจิารณากาํหนดกรอบแนวทางการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิ
สินคาเกษตรที่สําคัญในระดับพื้นที่ ณ หองประชุมเจาฟาอัตถวรปญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนาน ในการนี้ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศ
การเกษตร ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจาหนาที่ รวมนําเสนอขอมูลสถานการณการผลิต การตลาด วิถีตลาด 
การจัดทําบัญชีสมดุล (Demand Supply) ตนทุนผลตอบแทนการผลิตสินคา Top 4 (ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวเหนียวนาป ลําไย และโคเนื้อ) 
สนิคาทางเลอืก ไดแก มะมวงหมิพานต มะขามเปรีย้ว ไผรวก กาแฟ หญาเลีย้งสตัว (หญาเนเปยร) เกษตรผสมผสาน และแนวทางการปรบัเปลีย่น
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม (S3/N) ตามแผนที่ Agri-Map ของขาวเหนียวนาป และขาวโพดเลี้ยงสัตว

✤

 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) 
มอบหมายใหนางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ เขารวมประชุมติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ 2562 ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 10 
มอบหมายใหนางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ เขารวมประชุมติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ 2562 ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 10 
(นายคมสัน จํารูญพงษ) ณ หองประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเปนการติดตามโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยเนนยํ้าใหทุกภาคสวนชวยกันดําเนินการเพื่อใหโครงการตาง ๆ บรรลุผล
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ไดเขาพบ
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือขอราชการ จากนั้น ลงพื้นที่ติดตาม
ความกาวหนาโครงการแปลงใหญ/การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลง
ใหญ (Mega Farm Enterprise) และไดติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

✤
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เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ดูงานขาวหอมมะลิอินทรียทุงกุลารองไห จ.รอยเอ็ด

สศท.6 จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญจังหวัดระยอง

 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมดวยนายฉกาจ ฉนัทจิระวัฒน ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่4 
จังหวัดขอนแกน (สศท.4) และคณะลงพื้นท่ีดูงานขาวหอมมะลิอินทรียทุ งกุลารองไห 
ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ของนายชวย สาสุข 
บานโพนละมั่ง หมู 12 ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ สศท.4 
ไดประชาสมัพนัธแอปพลเิคชนั “ฟารม D” ซึง่ สศก. ไดใชแนวคดิการจดัการฟารมโดยนาํขอมลู

 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัด ชลบุรี (สศท.6) 
เปนประธานการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญจังหวัดระยอง พรอมดวยคณะเจาหนาท่ี 
ประกอบดวย นางติณณา คัญใหญ. น.ส.นริศรา เอี่ยมคุย น.ส.สิภาภรณ สุขสละ นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา และน.ส.นํ้าทิพย เมืองอินทร 
และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนภาคเกษตรกร เขารวมประชุม ณ หองประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง 
ซึ่งจังหวัดระยองมีสินคา Top4 ไดแก ยางพารา ทุเรียน สับปะรด กุงขาวแวนนาไม และสินคาทางเลือกเพื่อเปนการเสริมรายไดในการ
ลดพื้นที่ไมเหมาะสม (N) ยางพารา ไดแก มะพราวน้ําหอม ไผกิมซุง และกลวยหอม เนื่องจากสินคาดังกลาวมีตลาดรองรับอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะตลาดโรงแรม รีสอรท และแหลงทองเที่ยว 

✤

ทั้งดานการผลิตและราคาของแตละจังหวัดมาวิเคราะหเพื่อใหเกษตรกรสามารถวางแผนและตัดสินใจผลิตสินคาเกษตรไดเหมาะสม
ดวยตนเอง โดยสามารถดาวนโหลดและติดตั้งผานระบบแอนดรอยดหรือสามารถใชงานผานเว็บบราวเชอร ดวยโทรศัพทมือถือ
ที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรทั่วไปไดทาง http://farmd.oae.go.th

✤
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สศท.9 ประชุมนําเสนอรายงานการประเมินผล “การปฏิรูปโครงสราง

การผลิตภาคเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

สศท.10 จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) พรอมคณะเจาหนาที่ เขารวมการประชุม
นําเสนอรายงานการประเมินผล การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร (โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน) ภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช 
ผูอํานวยการศนูยประเมนิผล สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปนประธานการประชมุ 
ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานในระดับจังหวัด
รวมทั้งมีสวนรวมในการพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงใหถูกตอง ครบถวนและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

✤

 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางจินตนา ปญจะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เปนประธานการประชุมหารือโครงการบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ของจังหวัดสมุทรสาคร 
ณ หองประชมุมหาชยั (201) ชัน้ 2 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรสาคร อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย นางสาวรัชนี นาคบุตร ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนา

✤✤

เขตเศรษฐกิจการเกษตร คณะเจาหนาท่ี สศท.10 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการ สภาเกษตรกร และเกษตรกร จํานวน 40 คน ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีสินคา 
Top 4 ไดแก มะพราวนํ้าหอม กลวยไม มะนาว และกุงขาวแวนนาไม โดยมีสินคาเกษตรทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
ประกอบดวย เกษตรผสมผสาน ไมผล (ลําไย ฝรั่ง กลวยหอม) ปศุสัตว (แพะ) ประมง (ปลานิล) การปลูกพืชสมุนไพร (พลู ดีปลี เตย) 
และพืชอาหารสัตว ซึ่งเปนสินคาที่มีทั้งตลาดเดิมและตลาดในอนาคต จากการนําเสนอและระดมความคิดเห็นตอสินคาทางเลือกดังกลาว
ไดสรางความสนใจใหกับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 752 กรกฎาคม 256250

แวะเยี่ยม สศท.



รองเลขาธิการ สศก. รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางศศิญา ปานตั้น 
เลขานุการกรม นําขาราชการและเจาหนาที่รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ทองสนามหลวง และรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

✤
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“งานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวระดับประเทศ” 

เนื่องในวันขาวและชาวนาแหงชาติ ประจําป 2562

 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธี
เปดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวระดับประเทศ เนื่องในวันขาวและชาวนา
แหงชาติ ประจําป 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการขาว 
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ภายใตแนวคดิ “ชาวนายคุใหม พฒันาขาวไทย กาวไกลสูสากล” 
ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมเฝารับเสด็จฯ ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไดรวมจัดนิทรรศการในหัวขอแอปพลิเคชัน “ฟารม D” นวัตกรรมสูอนาคต ซึ่งเปน
แอปพลิเคชันสําหรับเกษตรกรที่สามารถใชออกแบบฟารมไดดวยตนเอง โดยเปน
เครือ่งมอืในการวางแผนการผลติใหเกษตรกรใชในการวเิคราะห วางแผน และตดัสนิใจ
ผลิตพืช หรือสินคาเกษตรที่เหมาะสม

✤
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สศก.ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สศก. รวมงานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ป

 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหการตอนรับ 
Mr.Viraphanh Sychareun รองอธิบดีกรมนโยบายและกฎหมาย และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพือ่รวมหารอืและแลกเปลีย่นขอคิดเห็นเกีย่วกบัการจดัทาํนโยบายยุทธศาสตร และแผนพฒันาดานเกษตร ปาไม และการพฒันาชนบท 
ณ อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมแสดงความยินดี
เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ป พรอมรวมบรจิาคเงนิสมทบทนุศนูยการแพทยปญญานันทภกิขุ 
ชลประทาน เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

✤
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การอบรมหลักสูตร “การพยากรณผลผลิตสินคาเกษตร” ปงบประมาณ 2562

 วนัที ่18 มถินุายน 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการอบรมหลกัสตูร 
“การพยากรณผลผลติสนิคาเกษตร” ปงบประมาณ 2562 ณ หองอบรมสถาบนัเกษตราธกิาร กรงุเทพฯ โดยมนีายเปรมชยั เกตสุาํเภา 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 
และเจาหนาที่สวนกลางมีความรู ดานการพยากรณผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สามารถนําความรู ที่ไดไปใชจัดทําขอมูล
ในระดับจังหวัด และพัฒนาวิธีการพยากรณขอมูลใหมีความถูกตองแมนยํามีประสิทธิภาพ 

✤
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การสัมมนา “บทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในชวงการปฏิรูปภาคเกษตร”

 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการสัมมนา 
“บทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในชวงการปฏิรูปภาคเกษตร” และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทเศรษฐกิจการเกษตร
อาสา (ศกอ.) ในชวงการปฏิรูปภาคเกษตร” โดยมีนายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร กลาวรายงาน
ถึงวัตถุประสงคในการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางองคความรูและความเขาใจนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และรายงานขอมูล ตลอดจนสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานรวมกัน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกลาว มีกําหนดจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี

✤
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สศก. รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหาร 
รวมบนัทกึเทปโทรทศันถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

✤

สศก. จัดสัมมนา “การทบทวนภารกิจของหนวยงานเพื่อปรับเปลี่ยนองคการไปสูระบบราชการ 4.0”

 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการสัมมนา
เครือขายการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่ือง “การทบทวนภารกิจของหนวยงานเพื่อปรับเปลี่ยน
องคการไปสูระบบราชการ 4.0” เพือ่รบัทราบถงึแนวทางแบงสวนราชการ และเปนการแลกเปลีย่นขอคดิเหน็ในการทบทวนภารกจิ
และปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกัน โดยมีนายศรีไพร บุญยะเดช หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สศก. กลาวรายงาน ซึ่งการ
สัมมนาครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นางสาวณฐิณี สงกุมาร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ บรรยายถึงแนวทางการแบงสวนราชการภายในกรม พรอมแบงกลุมระดมความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งมีคณะทํางาน 
PMQA และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของ สศก. เขารวมทั้งจากสวนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ การสัมมนาดังกลาว มีกําหนดจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุมดําเนิน รีสอรท จังหวัดราชบุรี

✤
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