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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ป 2561 
 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดวิเคราะหและประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 1 ของป 2561  

(เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

1.1 ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เฉล่ียอยูที่ระดับ 137.2 เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน

ของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 126.5 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.5 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 128.4 

ลดลงจากชวงเดยีวกันของปท่ีผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 146.3 หรือลดลงรอยละ 12.3 
 

 
 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.2 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผล ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 138.9 เพิ่มข้ึนรอยละ 10.1  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 126.1 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 134.4 ลดลง

จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 153.8 หรือลดลงรอยละ 12.7 
 

 
 

 
 

ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.3 ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 156.4 เพิ่มข้ึนรอยละ 2.7  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 152.4 ขณะท่ีดัชนีราคาหมวดปศุสัตวที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 107.5 ลดลง

จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 120.0 หรือลดลงรอยละ 10.4 
 

 
 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.4 ดัชนีผลผลิตหมวดประมง ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เฉลี่ยอยูที่ระดับ 60.1 เพิ่มขึ้นรอยละ 13.4  

จากชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งอยูที่ระดับ 53.0 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยอยูที่ระดับ 148.9 ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับ 173.7 หรือลดลงรอยละ 14.3 
 

 
 

 
ที่มา: ศูนยปฏิบตัิการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการเกษตร 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 

โดยทุกสาขาการผลิต ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

สําหรับปจจัยสนับสนุนภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสแรกของป 2561 ใหขยายตัวไดดี คือ ปริมาณน้ําที่ใชการไดในอางเก็บน้ํา

ท่ีสําคัญมีเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช มีการบริหารจัดการน้ําและจัดสรรน้ําอยางเหมาะสม ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่สวนใหญ 

ของประเทศเอ้ืออํานวยตอการผลิตทางการเกษตร ทําใหพืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้นท้ังขาวนาปรัง ออยโรงงาน 

ยางพารา และปาลมน้ํามัน แมวาในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมา หลายจังหวัดในพื้นท่ีภาคใต อาทิ 

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎรธานี และพัทลุง ซึ่งเปนแหลงผลิตยางพารา ปาลมนํ้ามัน และกุงทะเลเพาะเลี้ยงท่ีสําคัญ 

จะประสบปญหาน้ําทวม ซึ่งสงผลกระทบตอผลผลิตสินคาเกษตรบางสวนที่ออกสูตลาดในชวงไตรมาสนี้ แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว 

ไมกระทบตอเศรษฐกิจการเกษตรมากนัก สําหรับการผลิตสินคาปศุสัตวเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความตองการ 

ของตลาดท้ังในและตางประเทศ ประกอบกับมีระบบการผลิตที่ไดคุณภาพมาตรฐาน สวนการผลิตสินคาประมง การผลิตกุงทะเลเพาะเลี้ยง

เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการฟารมที่ดี ขณะที่การทําประมงทะเลยังคงลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน สวนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

มีทิศทางเพิ่มข้ึนจากปริมาณน้ําที่เพียงพอและสภาพอากาศเอ้ืออํานวย 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในหลายดาน เชน การตลาดนําการผลิต 

การลดตนทุนการผลิต การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการในระดับพื้นที่ รวมถึง 

การนอมนําหลักการทรงงานและเกษตรทฤษฎีใหมมาใช โดยไดมีการดําเนินการภายใตนโยบายดานการเกษตรที่สําคัญตาง ๆ และ

เรงขยายผลใหครอบคลุมท้ังประเทศมากขึ้น อาทิ ระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) การพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก พัฒนาคุณภาพ

สินคาเกษตรสูมาตรฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตลาดสินคาเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการวางแผนการผลิต

สอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 

รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึนอยางเนื่อง รวมท้ังความเชื่อมั่นของประเทศคูคาที่มีตอ

สินคาเกษตรไทย สงผลใหการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมีแนวโนมดีขึ้น สําหรับรายละเอียดในแตละสาขา มีดังนี้ 

 

2.1 สาขาพืช ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 โดยผลผลิตพืช

สําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และลําไย 

สําหรับ ขาวนาป มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําเพียงพอตอการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของตนขาว ทําใหเกษตรกรใน

พื้นท่ีภาคเหนือตอนลางและภาคกลางสามารถปลูกขาวนาปรอบสองได เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่สามารถปลูกขาว

ไดเพียงรอบเดียวจากการเลื่อนเพาะปลูก ขาวนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําสวนใหญมีมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกับราคาขาวที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่นาที่เคยปลอยวาง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมสูงขึ้น จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูกแทนการปลอยพื้นที่ใหวาง 

ออยโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่ไมเหมาะสมมาปลูก 
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ออยโรงงานแทน รวมถึงโรงงานน้ําตาลมกีารสนับสนุนและสงเสริมการปลูกออย ประกอบกับปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอการเพาะปลูก

มีการเลือกใชทอนพันธุที่ดีและการดูแลเอาใจใสของเกษตรกร สับปะรดโรงงาน มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได

ในป 2558 – 2559 อยูในเกณฑดี จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ที่ปลอยวาง รวมทั้งปลูกแซมในสวนยางพารา และปลูกใหม

ทดแทนมันสําปะหลัง ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากในป 2555 มีการปลูกตนยางแทนพื้นที่พืชไร ไมผล นาขาว และพื้นที่ตัดโคน 

ตนยางที่มีอายุมากแลวปลูกใหมทดแทน ทําใหปจจุบันมีเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญอยูในชวงท่ีใหผลผลิตสูง ปาลมนํ้ามัน 

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากตนปาลมน้ํามันที่ปลูกใหมในป 2558 เริ่มใหผลผลิตในปนี้ ประกอบกับในชวง 

1-2 ปที่ผานมา มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอตอความตองการของตนปาลม จึงทําใหตนปาลมสมบูรณและมีทะลายเพิ่มขึ้น ลําไย 

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนลําไยที่ปลูกในป 2558 เริ่มใหผลผลิต และสภาพอากาศเอ้ืออํานวยตอการออกดอกติดผล 

 สําหรับผลผลิตพืชที่ลดลง คือ มันสําปะหลัง เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดลดลงตอเนื่องตั้งแต

ชวงปลายป 2558 ถึงปลายป 2560 ทําใหเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงานที่ใหผลตอบแทนดีกวา รวมถึงผลผลิต 

ในบางพื้นที่ไดรับความเสียหายจากปญหาอุทกภัยในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 ท่ีผานมา 

 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

มันสําปะหลัง และลําไย โดย ขาว มีราคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาขาวเปนไปตามกลไกตลาด ซึ่งผูประกอบการสงออกมีความ

ตองการขาวเพื่อทยอยสงมอบตามคําสั่งซื้อจากประเทศคูคา ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความตองการใชเปน

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตวอยางตอเน่ือง มันสําปะหลัง มีราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ทําใหไมเพียงพอ 

ตอความตองการของผูประกอบการสงออก และ ลําไย มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพของลําไยใหตรงกับ

ความตองการของตลาดมากข้ึน 

 สินคาพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ไดแก ออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางแผนดิบ และปาลมน้ํามัน โดย ออยโรงงาน 

มีราคาลดลง เนื่องจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลงจากผลผลิตน้ําตาลทรายในตลาดโลกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศผูผลิต

สําคัญ เชน บราซิล อินเดีย และจีน เปนตน สับปะรดโรงงาน มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดมาก ประกอบกับสินคา

ไมไดคุณภาพตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูป ยางแผนดิบ มีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความตองการใช

ชะลอตัวลง และปาลมน้ํามัน มีราคาลดลง เน่ืองจากผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มข้ึน ประกอบกับราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกมีทิศทาง

ลดลง 

 ดานการสงออก ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 สินคาพืชและผลิตภัณฑที่มีปริมาณและมูลคาสงออก

เพิ่มข้ึน ไดแก ขาวรวม และน้ํามันปาลม โดย ขาวรวม มีปริมาณและมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประเทศคูคามีคําสั่งซื้อขาว

อยางตอเน่ือง เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส ประกอบกับราคาขาวของไทยใกลเคียงกับคูแขง ทําใหไทยมีความสามารถ 

ในการแขงขันเพิ่มขึ้น และนํ้ามันปาลม มีปริมาณและมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการน้ํามันปาลมเพ่ือผลิตไบโอดีเซล

ของโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเรงระบายน้ํามันปาลมสูตลาดตางประเทศ เพื่อลดระดับสต็อกคงเหลือในประเทศลง 

 สินคาพืชที่มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา สับปะรดและผลิตภัณฑ 

และลําไยและผลิตภัณฑ โดย ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากประเทศคูคาหลักอยางฟลิปปนส และ

อินโดนีเซีย มีการชะลอคําสั่งซื้อ ยางพารา มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากมีมาตรการควบคุมปริมาณสงออก 
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ของประเทศผูผลิตยางรายใหญของโลก เพื่อแกไขปญหาราคายางที่ตกต่ํา สับปะรดและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออกลดลง 

เนื่องจากประเทศคูคาหลักอยางสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ชะลอการสั่งซื้อ และลําไยและผลิตภัณฑ มีปริมาณและมูลคาสงออก

ลดลง เนื่องจากความตองการบริโภคลําไยและผลิตภัณฑของจีนซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทยชะลอตัวลง สําหรับนํ้าตาลและ

ผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้น แตมูลคาสงออกลดลง เน่ืองจากประเทศคูคาหลัก เชน จีน อินโดนีเซีย กัมพูชา ญี่ปุน และ

เกาหลีใต มีความตองการนําเขาเพิ่มข้ึน แตการท่ีราคานํ้าตาลในตลาดโลกลดลงมาก สงผลใหมูลคาสงออกน้ําตาลลดลง 

สวนมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกลดลง แตมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง สงผลใหราคา

มันสําปะหลังสูงข้ึน และทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 

 

2.2 สาขาปศุสัตว ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 1.4 เม่ือเทียบชวงเดียวกันของป 2560 เปนผลจากการ

เพิ่มปริมาณการผลิตตามความตองการบริโภคของตลาดท้ังในและตางประเทศ ประกอบกับการเฝาระวัง ควบคุมโรคระบาด และ

การจัดการฟารมที่ไดมาตรฐาน ทําใหสินคาปศุสัตวหลัก ไดแก ไกเนื้อ สุกร ไขไก และน้ํานมดิบ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น สําหรับปริมาณ 

การผลิตไกเนื้อเพ่ิมข้ึนตามความตองการบริโภคของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่เพิ่มข้ึนจากระดับราคาเนื้อไกที่ยังต่ํากวา

เนื้อสัตวอื่น การขยายตัวของการทองเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีปรบัตัวดีขึ้น รวมทั้งความตองการของตลาดสงออกหลัก

ท้ังญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน ยังขยายตัวไดตอเนื่อง การผลิตสุกรเพิ่มข้ึนจากปจจัยราคาที่จูงใจใหเกษตรกรขยายการผลิต

ตอเนื่องมาตลอดทั้งป 2560 ประกอบกับสภาพอากาศเย็นที่เอ้ืออํานวยตอการเติบโต ทําใหสุกรโตเร็วและออกสูตลาดมากขึ้น แมจะ

พบโรคระบาดในบางพื้นที่ แตมีการจัดการฟารมทีด่ีและสามารถควบคุมโรคได ทําใหไมกระทบตอปรมิาณการผลิตโดยรวม ดานการผลิต

ไขไกมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายการเลี้ยงและยังมีจํานวนแมไกยืนกรงในระบบอยูมาก สวนการผลิตน้ํานมดิบ 

มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนแมโคนม และอัตราการใหนํ้านมเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการความสะอาดของ

อุปกรณเครื่องรีดนม ดูแลสุขภาพและเตานมแมโครีดนมถูกสุขลักษณะ แมวาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะสงผลตอสุขภาพโค 

และเกิดโรคระบาดปากและเทาเปอย แตเกษตรกรมีการจัดการฟารมที่ดี จึงไมสงผลตอปริมาณการผลิตน้ํานมดิบโดยรวม 

 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 สินคาปศุสัตวสวนใหญมีราคาลดลง เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป 2560 โดยราคาสุกร ไขไก ลดลงรอยละ 21.2 และ 4.4 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดเพ่ิมขึ้น ในขณะที่

ราคาไกเนื้อเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.6 สวนราคานํ้านมดิบทรงตัว 

 ดานการสงออก ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตวโดยรวมเพิ่มข้ึน 

สําหรับปริมาณและมูลคาการสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑขยายตัวรอยละ 13.5 และ 4.1 ตามลําดับ เนื่องจากการสงออกไปยัง

ตลาดหลักทั้งญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน ขยายตัวไดดี ขณะท่ีการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็งไปยังเกาหลีใตยังคงเพิ่มขึ้น 

ดานปริมาณและมูลคาการสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็งขยายตัวไดดี สวนการสงออกเนื้อสุกรปรุงแตงไปยังประเทศคูคาสําคัญ 

ไดแก ญี่ปุน ฮองกง และเกาหลีใต ลดลง สําหรับปริมาณและมูลคาการสงออกนมและผลิตภัณฑขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 และ 

9.6 ตามลําดับ เนื่องจากประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา สิงคโปร ฟลิปปนส ลาว เมียนมา มีความเชื่อมั่นในคุณภาพนมและ

ผลิตภัณฑของไทย ทําใหมีการนําเขาจากไทยเพิ่มข้ึน 
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2.3 สาขาประมง ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 เปนผลมาจาก

ปริมาณกุงทะเลเพาะเลี้ยงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟารมท่ีดี รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงให

เหมาะสมกับพื้นที่ สําหรับปริมาณสัตวน้ําที่นําขึ้นทาเทียบเรือในภาคใตมีทิศทางลดลง สวนผลผลิตประมงน้ําจืด เชน ปลานิล และ

ปลาดุก มีทิศทางเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการเลี้ยง ประกอบกับภาครัฐมีการดําเนินนโยบายสงเสริมระบบ

การเกษตรแบบแปลงใหญอยางตอเนื่อง เปนผลใหผลผลิตประมงนํ้าจืดเพ่ิมขึ้น 

 ดานราคา ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ราคากุงขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม) ปลานิลขนาดกลาง 

และปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2 – 4 ตัวตอกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยลดลง ซึ่งเปนการลดลงตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาด

เพิ่มขึ้น 

 ดานการสงออก ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ปลาและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน ในขณะที่มูลคา

สงออกลดลง สวนปลาหมึกและผลิตภัณฑ ท้ังปริมาณและมูลคาสงออกลดลง โดยความตองการนําเขาของตลาดสําคัญ เชน สหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ชะลอตัวลง สําหรับกุงและผลิตภัณฑ มีปริมาณสงออกเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการของประเทศคูคา

ยังคงเพิ่มข้ึน เชน จีน และเวียดนาม สวนมูลคาสงออกลดลง เนื่องจากราคากุงในตลาดโลกมีแนวโนมลดลงตามราคากุงของอินเดีย

ซึ่งเปนประเทศผูสงออกกุงรายใหญของโลก 

 

2.4 สาขาบริการทางการเกษตร ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.6 เม่ือเทียบชวงเดียวกันของป 2560 

โดยเกษตรกรมีการจางบริการเตรียมดิน ไถพรวนดิน และเกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูกขาวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจาก

ปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําที่เพียงพอสําหรับการเพาะปลูกขาวนาปรัง และปริมาณน้ําฝนเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกขาวนาป 

ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนในพื้นที่นาท่ีเคยปลอยวาง ในสวนของออยโรงงาน มีการใชบริการเก็บเก่ียวออยเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกออยจากการสงเสริมของโรงงานน้ําตาล ประกอบกับมีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอตอการเพาะปลูก 

 

2.5 สาขาปาไม ในไตรมาส 1 ป 2561 ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2560 เนื่องจาก

ผลผลิตไมยูคาลิปตัส ไมยางพารา ถานไม และครั่ง เพิ่มขึ้น โดยไมยูคาลิปตัสภายในประเทศเพิ่มข้ึนจากความตองการนําไปใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตกระดาษ และแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) เพิ่มขึ้น ขณะที่ไมยางพารายังคงเปนท่ีตองการของ

ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความตองการนําเขาไมยางพาราเพื่อเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปน

เฟอรนิเจอร รวมถึงการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล นอกจากนี้ ผลผลิตครั่งและถานไมขยายตัวไดดี โดยผลผลิตครั่ง 

ฟนตัวเต็มที่จากสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย 
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3. แนวโนมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2561 

คาดวาแนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2561 จะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0 – 4.0 โดยทุกสาขาการผลิต 

ไดแก สาขาพืช สาขาปศุสัตว สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวไดตอเน่ืองจากป 2560 โดยมีปจจัย

สนับสนุน ไดแก ปริมาณน้ําและสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย การดําเนินนโยบายดานการเกษตรตาง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีขึ้น ทําใหความตองการสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยมีทิศทางดีข้ึน สงผล

กระทบตอเนื่องมายังการผลติและราคาสินคาเกษตรในประเทศดวย 

อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกับภาคเกษตร อาทิ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 

ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตรในระยะตอไปได 

 

 

ตารางที่ 1 อตัราการเติบโตของภาคเกษตร 

                     หนวย: รอยละ 

สาขา 
ไตรมาส 1/2561 

(เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) 

ภาคเกษตร 3.8 

พืช 4.7 

ปศุสัตว 1.4 

ประมง 1.5 

บริการทางการเกษตร 3.6 

ปาไม 2.2 

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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Agricultural Economic Report: 1st Quarter 2018 and Outlook for 2018 

ตารางที่ 2 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ (ปปฏิทิน) 

 หนวย: ลานตัน 

สินคา 

ไตรมาส 1 

(เดือนมกราคม – มีนาคม) 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
2560** 2561** 

ขาวนาป 0.74 1.29 74.08 

ขาวนาปรงั 2.72 3.27 20.22 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.24 0.34 41.93 

มันสําปะหลัง 14.42 13.55 -6.05 

ออยโรงงาน (รวมพันธุ) 79.77 86.25 8.12 

สับปะรดโรงงาน 0.57 0.63 9.14 

ยางพารา 0.91 1.02 12.05 

ปาลมน้าํมัน 3.06 3.74 21.99 

ลําไย (พันตัน) 260.16 307.29 18.11 

ไกเนื้อ (ลานตัว) 326.76 334.04 2.23 

สุกรมีชีวิต (ลานตัว) 4.82 4.98 3.36 

ไขไก (ลานฟอง) 3,331.04 3,412.22 2.44 

น้ํานมดิบ 0.31 0.32 3.07 

กุงทะเลเพาะเล้ียง* 43,721 45,371 3.77 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* กรมประมง (ขอมูลตามใบอนญุาตเคลื่อนยายสัตวน้ํา) 

หมายเหตุ : ** ขอมูลพยากรณ ณ เดือนมีนาคม 2561 
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ตารางที่ 3 ราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได 

หนวย: บาท/กิโลกรัม 

สินคา 
2560 2561 การเปลี่ยนแปลง  

ทั้งป ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. (รอยละ)  

ขาวเปลือกเจา ความชื้น 15% (บาท/ตัน) 7,905 7,458 7,694 3.16 

ขาวนาปหอมมะลิ (บาท/ตัน) 11,433 9,249 13,523 46.21 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้น 14.5% 6.10 6.28 8.14 29.62 

หัวมันสําปะหลังสดคละ 1.52 1.51 2.15 42.38 

ออยโรงงาน (บาท/ตัน) 907 968 768 -20.66 

สับปะรดโรงงาน 4.95 6.85 3.81 -44.38 

ยางแผนดิบชั้น 3 55.81 76.09 42.74 -43.83 

ผลปาลมน้าํมันทั้งทะลายมีน้าํหนัก >15 กก.  4.10 5.33 3.10 -41.84 

ลําไยเกรด A 22.35 26.17 27.77 6.11 

ไกรุนพันธุเนื้อ 37.28 35.46 35.67 0.59 

สุกร น้ําหนัก 100 กก. ขึ้นไป 59.01 60.35 47.56 -21.19 

ไขไกสดคละ (บาท/รอยฟอง) 265 270 258 -4.44 

น้ํานมดิบ (บาท/ลิตร) 18.08 18.07 18.07 0.00 

กุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. 185 212 181 -14.62 

ปลานิลขนาดกลาง 54.22 57.74 50.86 -11.92 

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2-4 ตัว/กก. 45.99 46.92 44.43 -5.31 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สําคัญ 
 

สินคา 

ปริมาณ (พันตัน) มลูคา (ลานบาท) 

2560 2561 % 2560 2561 % 

ทั้งป ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-ม.ีค. ทั้งป ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ - - -   1,355,501.07 334,987.71 316,869.64 -5.41 

 ขาวรวม (ลานตัน) 11.63 2.69 2.78 3.12 174,503.24 40,260.10 44,098.73 9.53 

 มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 9.56 2.69 2.51 -6.65 72,062.30 19,954.18 23,035.80 15.44 

 น้ําตาลและผลิตภัณฑ (ลานตัน) 5.94 1.35 1.66 23.11 97,391.87 23,238.70 20,665.52 -11.07 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว  320.52 168.60 16.85 -90.00 2,321.67 1,241.65 131.25 -89.19 

 ยางพารา (ลานตัน) 3.34 0.87 0.78 -9.98 216,054.04 66,527.50 40,639.18 -38.91 

 น้ํามันปาลม 429.96 19.19 215.61 1,023.40 11,751.68 923.76 4,819.13 421.69 

 สับปะรดและผลิตภัณฑ 685.46 185.60 170.10 -8.35 27,032.26 8,395.20 5,159.69 -38.54 

 ลําไยและผลิตภัณฑ 952.30 276.36 252.19 -8.74 32,830.50 9,397.90 7,488.10 -20.32 

 เน้ือไกและผลิตภัณฑ  758.38 177.82 201.88 13.53 96,266.27 22,546.07 23,473.39 4.11 

 เน้ือสุกรและผลิตภัณฑ  13.96 4.38 4.31 -1.64 2,252.01 566.68 578.44 2.08 

 นมและผลิตภัณฑ  277.11 54.16 61.15 12.92 10,317.95 2,340.93 2,566.69 9.64 

 ปลาและผลิตภัณฑ  888.96 215.83 218.33 1.16 108,643.45 26,444.32 26,317.15 -0.48 

 ปลาหมึกและผลิตภัณฑ  47.57 12.23 11.63 -4.91 12,080.77 3,187.20 2,899.70 -9.02 

 กุงและผลิตภัณฑ  214.69 40.59 40.73 0.33 71,035.89 14,085.16 12,653.21 -10.17 

 ผลิตภัณฑจากปา 29.39 8.26 9.74 17.98 1,532.72 445.29 457.29 2.69 

ที่มา: ศนูยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 35.05.20, 40.01, 40.05, 44.03, 50.01 - 50.03, 52.01 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจดัทํา 
สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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