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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
ภาคการเกษตรสูเกษตร 4.0 ของภาครัฐมาโดยตลอด เพื่อใหสอดรับกับบริบทของโลกและยกระดับ
คณุภาพชวีติพีน่องเกษตรกรใหดขีึน้โดยการใหความสาํคญัและเรงรัดแกปญหาการเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร 
ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมมอืกับ กระทรวงอตุสาหกรรม บริษทัสยามคโูบตาคอรปอเรชัน่ จาํกดั 
และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร จดังานสมัมนา Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา 
ภายใตแนวคิด “The World of Unburnt Farm” เมื่อชวงเดือนที่ผานมา เพื่อกระตุนใหเกษตรกรไทย
ทําการเกษตรแบบไมเผา ลดปญหามลพิษที่เกิดจากการเผาในที่โลงของภาคการเกษตร โดยตั้งเปาพื้นที่
ภาคการเกษตรของไทยกวา 140 ลานไร ใหปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ป

 ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณไดหาแนวทางเพื่อแกปญหาลดการเผาใหนอยลง คือการ
ปลูกพืชทดแทน ไดแก ถั่วเขียว เปนพืชที่ปลูกไดทั้งป เพราะใชนํ้านอย เดิมไมมีตลาดรับซื้อ แตวันน้ี
มีผูประกอบการตางประเทศสนใจเขามารับซื้อความตองการ 5 ลานไร หรือประมาณ 1 แสนตันตอป 
เนือ่งจากเริม่ไมนยิมบรโิภคเน้ือสตัวแตหนัมาบริโภคโปรตนีจากถัว่แทน จงึควรจะพฒันาใหเกดิเปนแปลง
ใหญเพือ่ลดตนทนุ โดยเบือ้งตนคาดวาจะใชวงเงนิ 1,000 ลานบาท ระยะเวลาคํา้ประกัน 5 ป ซึง่วธิเีหลานี้
จะทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกแบบเดิมได ราคาสินคาก็ดีขึ้น การปลูกออย ขาว 
ก็ลดพื้นที่ลง การเผาไหมก็หมดไป

 ซึง่ขณะนี ้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวชิาการเกษตรยังขาดเมลด็พันธุถัว่เขยีวทีจ่ะนาํมาเพาะปลูก 
ทางผูประกอบการยนิดทีีส่นบัสนนุเมลด็พนัธุเหลานีใ้ห ทัง้นี ้กรมวชิาการเกษตรจะมกีารประชมุเพือ่สรุป
การตกลงซื้อขายปริมาณการนําเขาเมล็ดพันธุอีกครั้ง และฉบับนี้ ทีม บก. ก็ไมพลาดท่ีจะนําเร่ืองราว
การปลูกถ่ัวเขียวมานําเสนอ ซึ่งสมาชิกทุกทานสามารถติดตามเร่ือง “ถั่วเขียว” อีกทางเลือก 
“พืชหลังนา” ใชนํ้านอย ดูแลงาย ไดในฉบับนี้คะ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 ถั่วเขียว เปนพืชทางเลือกท่ีมีประโยชนและมีคุณคา
ตอทรัพยากรดิน มีอายุสั้น สามารถปลูกไดตลอดทั้งป คือ ฤดูแลง
หลังการทํานาป ตนฤดูฝน และปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวพืชไร 
แตเนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพันธุคุณภาพดี การเก็บเก่ียวที่ยุงยาก
กวาการเก็บเกี่ยวขาว พื้นที่ปลูกจึงมีแนวโนมลดลง ดังนั้นกระทรวง
เกษตรและสหกรณจึงไดมีนโยบายสงเสริมการปลูกพืชตระกูลถ่ัว
มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 โดยการบูรณาการรวมกัน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สําหรับโครงการส งเสริมการปลูกถั่วประชารัฐ
ปเพาะปลูก 2561/62 มีการดําเนินการโครงการทั้งหมดในพื้นที่ 
5 จังหวัด เปนโครงการปลูกถั่วเหลือง (ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร 
และสระบุรี) และปลูกถั่วเขียว (จ.เพชรบูรณ)
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค 
(สศท.12) รับผดิชอบตดิตามประเมินผลโครงการสงเสรมิการปลกูพชื
ตระกลูถัว่ประชารฐั ป 2561/62 ณ วิสาหกจิชมุชนหนองผกับุงพฒันา 
ต.นายม อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ ซึง่มเีกษตรกรเขารวมโครงการจาํนวน 
18 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียว จํานวน 223 ไร เกษตรกรนิยมใช
พนัธุถัว่เขยีวผวิมนั พนัธุชยันาท 84 – 1 ซึง่เปนพนัธุทีศ่นูยวจิยัพชืไร
ชัยนาทปรับปรุงพันธุ ลักษณะเดนคือ ใหผลผลิตสูง (ผลผลิตเฉลี่ย 
226 กิโลกรัมตอไร) ขนาดเมล็ดใหญ เหมาะสําหรับการแปรรูป
เปนวุนเสนและถัว่งอก เกษตรกรสวนใหญจะเริม่เพาะปลกูชวงเดอืน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 หลังฤดูทํานาป เนื่องจากถั่วเขียวเปน
พชืใชนํา้นอย (ปริมาณการใชนํา้ 351 ลกูบาศกเมตรตอไรตอฤดกูาล) 
และไดรับการสงเสริมและบูรณาการงานรวมกันจากหนวยงาน
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังในการอบรมใหความรู 
ความเขาใจในการเพาะปลกูถัว่เขยีวตามหลกัวชิาการ ตรวจวเิคราะห
คุณภาพของดินในแปลงปลกู สนบัสนนุสารคลกุไรโซเบยีม เมลด็พนัธุ 
ปุย สารชีวภัณฑ ตลอดจนลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี และ
ไดสนบัสนนุเครือ่งหยอด และรถเกีย่วจากบรษิทั สยามคโูบตา จาํกดั
 ผลการติดตามโครงการพบวา การผลิตถั่วเขียวผิวมันของ
กลุมวิสาหกิจชุมหนองผักบุงพัฒนา  ปเพาะปลูก 2561/62 ตนทุน
เฉลีย่อยูที ่2,896.50 บาทตอไร หรอื 19.34 บาทตอกโิลกรมั ผลผลติ
เฉลี่ย 149.8 กิโลกรัมตอไร ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณมีราคาเฉลี่ย
ถั่ ว เขียวผิวมันเมล็ดใหญ คละ 23 บาทต อกิ โลกรัม ราคา 
ที่เกษตรกรขายไดของกลุมวิสาหกิจชุมหนองผักบุงพัฒนาสูงกวา 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
จังหวัดนครสวรรค

“ถั่วเขียว” อีกทางเลือก “พืชหลังนา”

ใชนํ้านอย ดูแลงาย

โดยขายได 26.50 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากเกษตรกรในโครงการ
มีการรวมกลุ มขายและเจรจาตกลงกับผู รับซื้อลวงหนา สงผล
ใหเกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ 1,072.10 บาทตอไร หรือ 
7.20 บาทตอกโิลกรมั โดยปญหาและอปุสรรคทีส่าํคญัของเกษตรกร 
ไดแก อากาศรอน และแลงตอเนื่องจากชวงปลายป 2561 เรื่อยมา
ถึงชวงตนป 2562 และปญหาหนอนแมลงในแปลงถั่วเขียวสงผล
ใหตนทุนในการกําจัดแมลงสูง และผลผลิตตอไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับปเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 184.96 กิโลกรัม 
หรือลดลงรอยละ 18.9 
 การปลกูถัว่เขยีวหลงันาสามารถตอบโจทยของพชืใชนํา้นอย
ไดดี เพราะถั่วเขียวใชปริมาณนํ้านอยเมื่อเปรียบเทียบกับพืชหลังนา
ชนิดอื่น เชน ขาวพันธุ กข. ขาวโพดเลี้ยงสัตว หรือแตงโม เนื่องจาก
ถั่วเขียวมีอายุ 70 วัน ปริมาณการใชนํ้าเทากับ 3.5 มม.ตอวัน หรือ
เทากับ 351 ลูกบาศกเมตรตอไรตอฤดูกาล ขาวพันธุ กข. มีอายุ 
100 วัน ปริมาณการใชนํ้าเทากับ 8.3 มม.ตอวัน หรือเทากับ 
1,137 ลูกบาศกเมตรตอไรตอฤดูกาล และขาวโพดเลี้ยงสัตวมีอายุ 
100 วัน ปริมาณการใชนํ้าเทากับ 4.2 มม.ตอวัน หรือเทากับ 
572 ลูกบาศกเมตรตอไรตอฤดูกาล แตงโมมีอายุ 85 วัน ปริมาณ
การใชนํ้าเทากับ 5.5 มม.ตอวัน หรือเทากับ 681 ลูกบาศกเมตร
ตอไรตอฤดูกาล (ขอมูลกรมชลประทาน)
 ขอดีของการปลูกถั่วเขียวหลังนา คือ ใชนํ้านอย เปนพืช
อายุสั้น ตนทุนการผลิตตํ่า 2,896.50 บาทตอไร เกษตรกรสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุไวใชเองได และยังเปนการปรับปรุงบํารุงดินโดยการ
เปนปุยพืชสดเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนทดแทนปุยเคมีไดอีกทางหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม การที่จะจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชหลังนานั้น 
ตองคํานึงถึงตลาดรับซ้ือ การหาตลาดลวงหนา การตกลงซื้อขาย
สินคาในราคาประกัน นอกเหนือจากการลดตนทุนและการพัฒนา
คุณภาพของสินคา เพื่อใหเกษตรกรมีความเช่ือม่ันซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของการผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่แนนอน ทั้งนี้ ติดตอสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ในบริเวณ
สนามบินนครสวรรค ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรคออก 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 056-803525 
email: zone12@oae.go.th

✤
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โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแกน

 ผกักาดหวั หรอื หวัไชเทา เปนพชืทางเลอืกชนดิหนึง่
ที่สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดตลอดทั้งป และเปน
ท่ีตองการของตลาด มอีายเุกบ็เกีย่วประมาณ 30 วนั ซึง่หวัไชเทา
มคุีณคาทางโภชนาการทีห่ลากหลาย ชวยปองกนัและแกปญหา
สขุภาพ เชน ความดันโลหิตสงู แผลในกระเพาะอาหาร ชวยกระตุน
ใหเจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบยอยอาหาร 
 จากการสํารวจพืชทางเลือกในจังหวัดขอนแกน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) 

พบวา ปจจุบันพื้นที่ปลูกหัวไชเทาที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน 
อยูที่อําเภอบานแฮดและอําเภอบานไผ ตนทุนการผลิตอยูที่ 
13,428 บาท/ไร หรือคิดเปนตนทุน 1.78 บาท/กิโลกรัม 
เกษตรกรไดผลผลิต 7,500 กิโลกรัม/ไร ขายไดในราคา 4.18 
บาท/กโิลกรมั คดิเปนผลตอบแทนสทุธ ิ(กาํไร) 2.4 บาท/กโิลกรมั 
หรือ 18,000 บาท/ไร 
 สํ าหรับอําเภอบ านแฮด มี พ้ืนที่ปลูกหัวไชเท า 
รวม 211 ไร มีกลุมเกษตรกรผูปลูกหัวไชเทา รวม 97 ราย 
แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมผูปลูกผักกาดหัวหนองโงง ตําบล
บานแฮด พื้นที่ 103 ไร กลุมผูใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 
ตําบลโคกสําราญ พื้นที่ 102 ไร และกลุมผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ตําบลบานแฮด พื้นที่ 6 ไร โดยเกษตรกรปลูกไดประมาณ 
2 - 3 รอบ/ป จะเร่ิมปลกูในชวงเดอืนตลุาคม - มนีาคมของปถดัไป 
นิยมปลูกในพื้นที่หลังฤดูทํานาและพื้นที่สวน คิดเปนสัดสวน 
30 : 60 ตามลําดับ เกษตรกรจําหนายแบบขายสงใหพอคา
ที่รับซื้อ ณ ไรนา โดยพอคานําไปขายสงที่ตลาดคาสงผัก 
ในจังหวัดขอนแกน และนครราชสีมา 
 อําเภอบานไผ มีพื้นที่ปลูกหัวไชเทารวม 60 ไร มีกลุม
เกษตรกรปลูกหัวไชเทา 1 กลุม คือ กลุมเกษตรกรบานสวาง 
ตําบลหินตั้ง มีจํานวนสมาชิก 32 ราย ซึ่งเกษตรกรมีการบริหาร
จดัการในการปลกูหวัไชเทาหมนุเวยีนกนัประมาณปละ 7-11 รอบ 
โดยผลผลิตที่ปลูกชวงฤดูแลงในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
ไดผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม/ไร สวนผลผลิตชวงฤดูหนาว

หัวไชเทา พืชทางเลือกกําไรงาม
ปลูกไดตลอดป ใหกําไรกวา 18,000 บาท/ไร
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ในเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ จะไดผลผลิตดีกวาเฉลี่ยอยูที่ 
7,000 กิโลกรัม/ไร ทั้งนี้ ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP ทั้งหมด
และคาดวาภายในระยะ 2 - 3 ป ทางกลุมจะสามารถผลิต
หัวไชเทาอินทรียได 
 ดานการตลาด เกษตรกรจําหนายผลผลิตใหกับหาง
คาปลีกรายใหญ Tesco Lotus ซึ่งมีความตองการผลผลิต
ประมาณ 4,500 กิโลกรัม/สัปดาห เพื่อกระจายสินคาในศูนย
ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยรับซื้อผลผลิตหัวไชเทาทุกฤดู
ในราคา กโิลกรมัละ 12 บาท (ตัง้จดุรบัซือ้ ณ สหกรณกลุมผูผลติ
ผักบานโนนเขวา ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน) 
นอกจากนี ้ยงัมพีอคาทัว่ไปมารบัซือ้หวัไชเทาจากกลุมเกษตรกร 
โดยในชวงฤดูหนาวจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท 
สวนชวงฤดูแลงรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เน่ืองจาก
ผลผลิตในฤดูแลงมีนอยจึงทําใหจําหนายไดราคาดีกวา 
 ท้ังนี ้ทานทีส่นใจขอมลูการผลติและการตลาดหวัไชเทา
ในจังหวัดขอนแกน สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
สศท.4  โทร. 043 261 513 ตอ 13 หรอือเีมล zone4@oae.go.th 
หรอืสามารถขอคาํปรกึษานายคาํสอน เชดิโกทา ผูใหญบานสวาง 
ประธานกลุมเกษตรกรบานสวาง ตําบลหินต้ัง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน โทร. 06 1945 2066
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โดย สวนประสานงานสํารองขาวฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

FAO เสนอแนวคิด
และกรอบการดําเนินการของระบบอาหารที่ยั่งยืน

 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) ไดเสนอบทความเกี่ยวกับแนวคิดและ
กรอบการดําเนินการของระบบอาหารที่ยั่งยืนที่สอดคลองกับ
เปาหมายหลักของ FAO ไดแก การลดความยากจน และ
การสรางความม่ันคงดานอาหารและโภชนาการ โดยไดอธิบาย
แนวคิดและกรอบการดําเนินการ ดังนี้

ระบบอาหารทีย่ัง่ยนื (Sustainable Food Systems) คือ อะไร

 ระบบอาหาร (Food Systems) มีความครอบคลุม
และเกี่ยวข องกับทุกภาคสวน โดยเช่ือมตอกับกิจกรรม
ในการเพิ่มมูลคาตางๆ ไดแก กระบวนการผลิต การแปรรูป 
การจัดจําหนาย และการบริโภค และการกําจัดของเสีย 
ที่เกิดจากอาหาร ที่มาจากกิจกรรมทางการเกษตร ปาไม และ
ประมง นอกจากนี ้ยงัประกอบดวย ระบบยอย (Sub-systems) 
เชน ระบบจัดการฟารม และระบบจัดการของเสีย เปนตน 
นอกจากนี้ อาจมีความสัมพันธกับระบบอื่นๆ เชน พลังงาน 
การคา และสาธารณสุข ดังนั้น โครงสรางที่เปลี่ยนแปลง
ของระบบอาหารอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบอื่นๆ 
ไดเชนกัน
 ระบบอาหารที่ยั่งยืน (Sustainable Food Systems) 
คือ ระบบอาหารทีส่ามารถตอบสนองตอความมัน่คงของอาหาร
และโภชนาการใหกับทุกคน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอม รวมถึงการผลิตอาหารใหเพียงพอสําหรับคน
รุนตอไป ทั้งนี้ ระบบอาหารที่ยั่งยืนถือเปนหัวใจสําคัญของ
การจัดทําเป าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 
ซึ่งไดมีการรับรองไปเมื่อป 2558 โดยเรียกรองใหเกิดการปฏิรูป
ภาคเกษตรและระบบอาหาร เพื่อยุติภาวะอดอยากหิวโหย 
การสรางความมั่นคงอาหารและโภชนาการภายใน 2573 

เหตุใดจึงตองใชแนวคิดเรื่องระบบอาหาร

 การเปลี่ยนแปลงของระบบอาหาร เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม เช น 
การเพิม่ขึน้ของประชากร การขยายเมอืง การเปลีย่นแปลงรสนยิม
ดานอาหาร โลกาภวิฒัน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ

การเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่การพฒันาของระบบ
อาหารทาํใหเกดิผลลพัธเชงิบวกหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาตลอดชวง 30 ปผานมา ไดแก 
การขยายโอกาสของการจางงานนอกภาคเกษตรที่เกิดจากการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ความหลากหลายของอาหาร 
ที่ไมเพียงพอแตเพื่อความอยูรอด ซึ่งเปนอาหารที่ตรงตาม
ความพึงพอใจแกผูบริโภคมากขึ้น อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร างอย างรวดเร็วของระบบอาหาร ส งผลให 
เกิดความทาทายใหมๆ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ได แก  
อาหารที่มีพลังงานสูงและโภชนาการตํ่า การเขาถึงตลาดของ 
SMEs การสูญเสียอาหารที่เพิ่มขึ้น ปญหาดานความปลอดภัย
อาหาร และประเด็นสุขภาพพืชและสัตว เปนตน ดังนั้น 
การศึกษาและทําเขาใจอยางถองแทของขอบเขตที่หลากหลาย
ของระบบอาหาร เปนสิ่งสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นวา 
การพัฒนาระบบอาหารจะสามารถ ลดผลกระทบเชิงลบ
และสรางประโยชนสูงสูด

ขอจํากัดของแนวคิดเรื่องระบบอาหาร 

 ความซับซอนของระบบอาหารจําเปนจะตองพิจารณา
แบบองครวมและแนวคิดในการประสานงานรวมกัน เนนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เริ่มตน
ต้ังแตระดับทองถิ่น ชาติ ภูมิภาค และโลก และตองพิจารณา
ในประเดน็ทีไ่มใชภาคเกษตรเพยีงอยางเดยีว แตรวมถงึประเดน็
อ่ืนๆ เชน การคา นโยบาย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม เพศ 
การศึกษา และโครงสรางพื้นฐาน 
 ทั้งน้ี แนวคิดเร่ืองความมั่นคงอาหารแบบดั้งเดิม 
มุงเนนการสรางความมั่นคงอาหารจากการเพิ่มผลผลิต เชน 
บางประเทศโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกายังตกอยู ในภาวะ
การผลิตอาหารที่ไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอความไมมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากร 
อยางไรก็ดี การมุ งเนนการเพิ่มผลผลิตแตเพียงอยางเดียว 
ทาํใหเกิดการละทิง้พ้ืนทีอ่ื่นๆ ทีม่กีารทาํเกษตรไมมปีระสิทธภิาพ 
นอกจากนี้ การแทรกแซง เพื่อแกปญหาในพื้นที่หนึ่ง อาจสราง
ปญหาที่รุนแรงตอพื้นที่อื่นๆ ได
 ปจจุบัน แนวคิดการพัฒนาเรื่องหวงโซมูลคา (Value 
Chain) ซึ่ งหมายถึงการสร างมูลค าเพิ่มของสินค าจาก
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ทกุภาคสวน เริม่ตนจากผูผลติ ผูใชแรงงาน รฐับาล และผูบริโภค 
โดยเนนการวิเคราะหอยางเปนระบบของการแทรกแซงใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหการดําเนินการที่ดีขึ้นตลอดหวงโซ อยางไรก็ดี 
แนวคิดการพฒันาหวงโซมลูคาในปจจบุนั มุงเนนเฉพาะสนิคาใด
สินคาหนึ่ง โดยมองขามปฏิสัมพันธระหวางหวงโซอื่นๆ เชน 
เกษตรกรรายยอยจะมีกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะ
ผสมผสานระหวางพืช สัตว  ประมง และปาไม  ดังนั้น 
การพัฒนาหวงโซที่จะกอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญนั้น จะตองพิจารณาถึงปฏิสัมพันธของหวงโซมูลคา
ที่หลากหลายในทุกระดับของระบบอาหาร 

แนวคิดแบบองครวม

 แนวคดิของระบบอาหาร เปนแนวคดิทีพ่จิารณาองครวม
ของระบบอาหาร ซึ่งนับรวมทุกปจจัยและความสัมพันธ 
ที่เกิดระหวางกัน ดังนั้น แนวคิดนี้ สามารถแกปญหาขอจํากัด
ของแนวคิดอื่นๆ เพื่อนําไปสู การบรรลุความมั่นคงอาหาร
และโภชนาการ ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของกับหลาย
ภาคสวน โดยไมไดจาํกดัขอบเขตอยูแคหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ 

ปจจัยทางธรรมชาติ โดยปจจัยหลัก ประกอบดวย กระบวนการ
ผลติสนิคา เริม่ตนจากการผลติ การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป 
การจัดจําหนาย และการบริโภค รวมถึงปจจัยเกื้อหนุน
ในการผลิตตางๆ ไดแก การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน 
ปจจยัการผลติ องคความรู และเงนิทนุ เปนตน ปจจยัทางสงัคม 
ประกอบดวย นโยบาย กฎหมายและขอกําหนด บรรทัดฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการ 
สําหรับปจจัยทางธรรมชาติ ไดแก อากาศ ดิน ระบบนิเวศ
และพันธุกรรม นํ้า และภูมิอากาศ

โครงสรางของระบบอาหารมีลักษณะอยางไร 

 วงลอของระบบอาหาร (Food system wheel) 
(ตามแผนภาพที่ 1) เริ่มตนจากจุดศูนยกลางของวงลอ คือ 
เปาหมายหลักของ FAO สองประการ ไดแก การลดความยากจน 
และการสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ โดยวงลอ
ถัดไป จะเปนการวดัความยัง่ยนืของการดําเนนิการใน 3 มติหิลกั 
ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากพฤติกรรมที่
หลากหลายของผู มีส  วนได ส  วนเสียที่ ดํ า เนินกิจกรรม
ในระบบอาหาร แบงเปนปจจัยหลัก ปจจัยทางสังคม และ

การพัฒนาระบบอาหารอยางยั่งยืนคืออะไร 

 การสรางความยั่งยืนของระบบอาหารจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองสรางคุณคาเชิงบวกใน 3 มิติสําคัญพรอมๆ กัน ไดแก 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (ตามแผนภาพที่ 2)
 มิติดานเศรษฐกิจ : ระบบอาหารจะมีความยั่งยืน
เมื่อกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินงานโดยผู มีส วนไดส วนเสีย
ในระบบอาหาร สามารถสรางประโยชนหรือกอใหเกดิมลูคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจใหกับผู เก่ียวของ เชน คาจางแรงงาน ภาษี
ทีจ่ดัสงใหรฐับาล ผลกาํไรของภาคธรุกจิ การพฒันาสนิคาอาหาร
สําหรับผูบริโภค
 มิติด านสังคม : ระบบอาหารจะมีความยั่ งยืน 
เมื่อเกิดความเสมอภาคในการกระจายอาหารในเชิงมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ โดยคาํนึงถงึกลุมผูเปราะบางทางสงัคม นอกจากนี้ 
กิจกรรมในระบบอาหารจะกอใหเกิดผลลัพธในเชิงสังคม
และวัฒนธรรม เชน โภชนาการและสุขภาพ วัฒนธรรม 
ความเปนอยูของแรงงาน สวัสดิภาพสัตว เปนตน
 มิติดานสิ่งแวดลอม : ความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม
จะพิจารณาจากการสรางความเชื่อมั่นวา ผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมในระบบอาหารจะสงผลกระทบเชิงบวกตอ
สิ่งแวดลอม โดยตองคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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นํา้ ดนิ สขุภาพพชืและสตัว คารบอนฟตุปริน้ การสญูเสยีอาหาร
และขยะอาหาร และพิษวิทยา เปนตน
 อยางไรกด็ ีการนาํเสนอมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขปญหา
จําเปนจะตองพิจารณาในทุกมิติ เพื่อใหมั่นใจวาจะ ไมกอให
เกิดผลลัพธท่ีไมพึงประสงค นอกจากนี้ มุมมองแบบองครวม
ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน เพื่อใหมั่นใจวา จะเกิดผลกระทบ
ในเชิงบวก และภาพรวมของผลกระทบดังกลาวจะสราง
มูลคาเพิ่มใหกับกิจกรรมในระบบอาหาร 

ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง : การวดัประสทิธภิาพดานโครงสราง

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารที่ยั่งยืน 
(ตามแผนภาพที่ 3) ใชรูปแบบการวัดประสิทธิภาพดาน
โครงสราง ซึง่โครงสรางของระบบอาหารถกูขบัเคล่ือนบนความ
ซับซอนและแนวโนมที่หลากหลาย เชน การขยายตัวของเมือง 
การเตบิโตของประชากร การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
หรอืแรงผลกัของการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงดานนโยบาย ภาพรวมของประสทิธภิาพ
ของระบบอาหารที่มีการวัดผล ในเชิงความยั่งยืน เปนการวัด
ผลลัพธของการดําเนินการรวมกัน ทั้งภาคธุรกิจ เกษตรกร และ
ผูบริโภค โดยทุกภาคสวนมีจะอิทธิพลตอผลการดําเนินการ
ของระบบอาหาร ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสรางขององคกร
มีเปาหมายสําคัญ สองประการ คือ 1) การเขาใจวิธีการสราง
แรงจงูใจและอทิธพิลตอผูทีเ่กีย่วของ 2) การอํานวยความสะดวก
เพื่อใหมีการพัฒนาขั้นตอนการดําเนินการที่ดีขึ้น

รูปแบบของการพัฒนาระบบอาหารอยางยั่งยืน

 ระบบอาหารอยางยัง่ยนื ถอืเปนกลไกในการสรางความ
เตบิโตและการสรางมลูคาเพิม่ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

(3) วงลูปความกาวหนาจากการใชจายภาครัฐสําหรับสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (4) ผลกระทบภายนอกจาก
ผลลัพธดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในและนอกระบบ
อาหาร ทั้งน้ี ผลสะทอนกลับสามารถเปนไดทั้งเชิงบวกและ
เชงิลบ ยิง่ผลสะทอนกลบัเปนเชงิบวกมากเทาไหร แปลวาระบบ
อาหารจะมีความยั่งยืนขึ้น 
 นอกจากน้ี ผลสะทอนกลบัเปนเชงิบวกจะสามารถชวย
ใหแตละประเทศบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความ
มั่งคั่งมากขึ้น ซึ่งจะชวยสนับสนุนการลดความยากจน ขณะที่
จะมกีารใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางมปีระสทิธภิาพและปกปอง
สิง่แวดลอม อกีทัง้ การเพิม่ขึน้ผลติภาพจะชวยสรางความมัน่คง
อาหาร และในทายที่สุด การดําเนินการดานสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมจะทําใหอาหารที่ผลิตมีโภชนาการมากขึ้น 
สามารถเขาถึงได และกอใหเกิดความมั่นคงทางโภชนาการ
 กลาวโดยสรุป การเสริมสรางความมั่นคงอาหารและ
โภชนาการในปจจุบันไมเพียงแตจะมุงเนนการผลิตใหมีอาหาร
เพียงพอกับการบริโภค แตตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหแนวคิดระบบ
อาหารที่ย่ังยืนเร่ิมมีการกลาวถึงมากขึ้นจากหลายองคกร อาทิ 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และกรอบความ
รวมมอืทางเศรษฐกิจแหงภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิก หรอืเอเปค 
เปนตน ที่ตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนกลไกขับเคลื่อน
สาํคญัในการลดความยากจน เสริมสรางความมัน่คงอาหารและ
โภชนาการ นาํไปสูการบรรลเุปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ดงันัน้ 
ประเทศไทยในฐานะผูผลิตอาหารของโลก จําเปนตองศึกษา
เรื่องดังกลาว เพื่อนําไปเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทาง
การพัฒนาเกษตรของไทยในอนาคตตอไป

1) รายไดของแรงงาน 2) ผลตอบแทน
จากการลงทนุของผูประกอบการ 3) รายได
จากภาษีแกรัฐบาล 4) ผลประโยชนแก
ผูบรโิภค 5) ผลกระทบตอสงัคม วฒันธรรม
และสิ่งแวดลอม (ตามแผนภาพ 3)
 แผนภาพ 3 แสดงความเชือ่มโยง
และผลสะท  อนกลั บ  จํ า น วน  4 
วงลูป ในระบบอาหารที่ยั่งยืน ไดแก 
(1) วงลูปจากการลงทุนองผู ประกอบ
การสะทอนกลับเปนกําไรและการออม 
ซึ่งจะชวยลดความยากจน (2) วงลูป
จากการใชจายที่เพิ่มขึ้นของผูใชแรงงาน
จากค าแรงและเงิน เดือนที่ เพิ่ มขึ้น 

✤
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แตจะไดความทนทาน เมื่อนํามาปลอยในรองสวนมะพราว
พบวา มกีารผสมกนั และไดหอยสองสายพนัธุทีม่ขีนาดใหญ 
เลี้ยงงาย เนื้อนุม เปลือกสีออกนํ้าตาลแกไปจนถึงเกือบสีดํา 
จึงไดมีการคัดเอามาเปนหอยพันธุเพาะเลี้ยงใหกระชัง 
อนุบาลลูกหอยที่ออกมา กอนจะปลอยเลี้ยงแบบธรรมชาติ
ในรองสวน ใชทางมะพราวนํ้าหอมของตนเองใหหอย
ไดเกาะใหอาหารที่ผสมอีกเปนบางครั้งจากนั้น เลี้ยง 4 – 5 
เดือน ก็จะสามารถจับขายได   ในราคากิ โลกรัมละ
ไมตํ่ากวา 25 บาท สวนหอยที่คัดเปนพันธุ จะเลี้ยงตอ
จนเกือบปจึงขายไดราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท 
ขณะนี้เลี้ยงขายไมทันกับความตองการ เรงขยายพื้นที่เลี้ยง 
ซึ่งหอยขมนิยมนําไปทําเปนแกงคั่ว และตมรับประทาน
กบัสมตาํ นายสญัญา เลาถงึความเปนมาในการเลีย้งหอยขมวา 
หอยขมกับคนภาคอีสานเกี่ยวพันกันมานาน และตนเห็นวา
หอยขมตามธรรมชาติขณะนี้เหลือนอยมาก ทั้งจากการ
ที่มีชาวบานหาไปขายหรือหาไปทําอาหาร ประกอบกับ
ปจจุบันนี้มีสารพิษไหลไปสะสมตามแหลงนํ้าที่หอยขม
อยูทําใหหอยขมตาย หรือถาไมตายก็มีสารพิษอยูในตัว 
นอกจากนี้  ยังพบว าหอยขมมีเท าไหร ก็ขายได หมด 
ในขณะปลาที่ตนเลี้ยงขายไดยาก เนื่องจากชาวบาน
ไมนิยมรับประทานปลาเลี้ยง ประกอบกับตนเคยไดรับ

 “หอยขม”  เป นหอยฝาเดียวอาศัยในนํ้ าจืด
มีขนาดเล็ก เปลือกเปนเกลียวกลมยอดแหลม เปลือกหนา
และแขง็ ผวิชัน้นอกเปนสีเขียวแก ฝาปดเปลือกเปนแผนกลม 
ตีนใหญ จะงอยปากส้ันทู ตามีสีดําอยูตรงกลางระหวาง
โคนหนวด ตัวผูมีหนวดเสนขางขวาพองโตวาเสนขางซาย
ลักษณะพิเศษของหอยชนิดนี้ จะมีอวัยวะเพศทั้งเพศผู 
และเพศเมียอยูในตวัเดยีวกนั ออกลกูเปนตัว และผสมพันธุ
ไดดวยตัวของมันเองเมื่ออายุได 60 วัน และออกลูกเปน
ตัวครั้งละประมาณ 40-50 ตัว โดยมากการเลี้ยงหอยขม
มักเลี้ยงในกระชัง หรืออีกวิธีคือการเลี้ยงในรองสวน 

 นายสัญญา โยธวงษ อายุ 53 ป เกษตรกรตนแบบ 
ที่ศูนยเรียนรูบานสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
ที่ทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกมะพราว
นํ้าหอมกวา 200 ตน ปลูกมา 7 ปมะพรอมนํ้าหอมที่ปลูก
ใหผลผลิตสรางรายไดใหกับครอบครัวตลอดทั้งปแลว 
ลาสุดไดหันมาเลี้ยงหอยขมสองสายพันธุ คือสายพันธุแบบ
เปลือกแดงท่ีไดมาจากหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนหอยขมทีม่ขีนาดใหญเนือ้นุม สวนหอยขม
อีกสายพันธุหนึ่งคือ หอยขมพันธุเปลือกดํา เปนหอยขมที่มี
ในธรรมชาติท่ัวไป ที่มีขนาดตัวเล็กกวาและเนื้อเหนียว 

เกษตรกรหนองคาย เลี้ยงหอยขม

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หนุนรายได 100 บาท/กก.
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พันธุ หอยเปลือกแดงจากหนวยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงได นํามาปลอยไว ในร องสวน
ที่มีการปลูกมะพราวนํ้าหอม พื้นที่ประมาณ 3 ไร รวมกับ
หอยพื้นบาน หรือหอยเปลือกดํา

 ทั้งนี้ พบวาหอยทั้งสองพันธุ มีการผสมพันธุกัน
และเจริญเติบโตไดดี จึงไดมีการคัดเลือกหอยพันธุมาเลี้ยง
ในกระชัง เนื่องจากหากเพาะในบอดินหรือในธรรมชาติ 
ลูกหอยขนาดเล็กที่ออกมาใหมๆ จะถูกปลากิน จึงตอง
เพาะในกระชัง และเลี้ยงอนุบาลไวกอนหอยขมจะออกลูก
เปนตัวหอยขม 1 ตัวจะออกลูกไดครั้งละ 30 – 60 ตัว 
คาเฉลี่ยครั้งละ 50 ตัว และจะออกลูกทุกๆ 2 สัปดาห 
มอีายยุนืยาวเกนิ 10 ป หากอยูในธรรมชาตทิีเ่หมาะสมและ
ไมมสีารพษิ เมือ่ลูกหอยโตข้ึนจนมเีปลือกแข็งอาย ุ1 – 2 เดอืน 
ก็จะนําออกมาปลอยในรองนํ้าเล้ียงแบบธรรมชาติที่โตไว
กวาการเลี้ยงในกระชัง แตการเลี้ยงในกระชังจะมีขอดีกวา
ตรงที่หาสามารถจับขายและคัดเลือกขนาดได ง  าย 

หอยไมเปอนโคลนตม “หอยทีส่ามารถขายเพือ่นาํไปทาํอาหาร
จะมีอายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป จะขายกิโลกรัมละไมตํ่ากวา 
25 บาท สวนหอยพันธุจะเลี้ยงประมาณ 1 ป ซึ่งหอย
ประมาณ 100 – 120 ตัวจะไดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
ขายกิโลกรัมละ 100 บาท ขณะนี้ไมพอขาย มีเกษตรกร
และพอคา-แมคามาจองถึงที่ ตลาดยังมีอีกมาก สงขาย
ตางประเทศก็ได ตนกําลังเรงขยายพื้นที่ในการเลี้ยงหอย
ใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรายไดจากการขายหอยขมนั้น เกษตรกร
สามารถคํานวณไดลวงหนาเลย วาอยากจะไดหลักพัน
ตอเดือน หรือหลักหม่ืนตอเดือนจะตองเลี้ยงเทาไหร 
สําหรับอาหารที่นิยมนําหอยขมไปปรุงเปนอาหาร คือ 
แกงคั่วหอยขม หรือภาคอีสานก็จะเรียกวาออมหอยขม 
หรือจะตมรับประทานกับแจว ปน หรือสมตําก็อรอย
ไมแพกนั ซึง่กอนจะทาํอาหารจะตองจบัหอยมาแชนํา้สะอาด
ไวประมาณ 1 คืน เพื่อใหหอยไดคายเศษดินเศษโคลน
ออกกอน”

“หอยขมตามธรรมชาติขณะนี้

เหลือนอยมาก ทั้งจากการที่มีชาวบาน

หาไปขายหรือหาไปทําอาหาร ประกอบกับ

ปจจุบันนี้มีสารพิษไหลไปสะสม

ตามแหลงนํ้าที่หอยขมอยูทําใหหอยขมตาย 

หรือถาไมตายก็มีสารพิษอยูในตัว
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ประจําเดือน

กรกฎาคม

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.510 ลานไร ผลผลิต 7.563 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 657 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเน้ือที่เพาะปลูก 12.067 ลานไร ผลผลิต 7.964 ลานตันขาวเปลือก 

ผลผลิตตอไร 660 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 4.62 รอยละ 5.04 และรอยละ 0.45 

ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณนํ้าใชการไดในเขื่อนสวนใหญและปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณน้ํานอยกวาปที่แลว 

ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา และโครงการสงเสริมการปลูกพืช

หลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชน้ํานอยแทน สําหรับผลผลิตตอไร

ลดลง เนื่องจากมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว และมีวัชพืชขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ 

สงผลใหภาพรวมผลผลิตลดลงดวย

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.433 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.62 

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 2.422 2.011 1.158 0.411 0.459 0.151 0.036 0.019 7.563

- รอยละ 11.84 32.02 26.60 15.32 5.44 6.07 2.00 0.46 0.25 100.00

  ขาวนาป ป 2562/63

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 พื้นที่เพาะปลูก 59.390 ลานไร ผลผลิต 25.762 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 434 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากปการผลิต 2561/62 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.329 ลานไร ผลผลิต 24.399 ลานตัน

ขาวเปลือก และผลผลิตตอไร 411 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.10 รอยละ 5.59 และรอยละ 5.60 ตามลําดับ เนื่องจากราคา

ที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ปลอยวาง ปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ 

และบางพื้นที่สามารถปลูกนาปรอบที่ 2 ไดมากกวาปที่แลว แตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมมาก เน่ืองจากเน้ือที่เพาะปลูกขาว

มีจํากัด สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหผลผลิตภาพรวม

ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
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  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวา ผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 16.060 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.34 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)

1.914 2.308 1.958 16.060 2.481 0.629 0.260 0.075 0.077 25.762

- รอยละ 7.43 8.96 7.60 62.34 9.63 2.44 1.01 0.29 0.30 100.00

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ

     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

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

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ

        ไดรับตันละ 500 บาท”

       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่เก็บ

        ของตนเองเทานั้น

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 753 สิงหาคม 256212

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



       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. กรณรีบัฝากขาวเปลอืกกบัสถาบนัเกษตรกร ในการกาํหนดอตัราคาใชจายในการเกบ็รกัษาขาวเปลอืกนาป 

ป 61/62 ระหวางเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร เพื่อใชเปนราคากลาง ดังน้ี 1) คาอบลดความชื้น หักลดน้ําหนักลงเปอรเซ็นต

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 
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(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

สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (7) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการในการเก็บสต็อก 

และ (8) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือก

      ชวงที่ 5 ชวงการตลาดตางประเทศ ไดแก (1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดตางประเทศ (2) การสงเสริม

ภาพลกัษณและประชาสมัพนัธขาว ผลติภณัฑ และนวตักรรมขาว (3) การสงเสรมิพฒันาการคาสนิคามาตรฐานและปกปองคุมครอง

เครื่องหมายการคา/เครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย และ (4) การประชาสัมพันธการบริโภคขาวและผลิตภัณฑของไทย

ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

 1.3 การคา

  ภาวการณซ้ือขายขาวในเดือนกรกฎาคม 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือน

ที่ผานมา เนื่องจากตางประเทศชะลอการสั่งซื้อขาวจากไทย สวนหน่ึงเพราะประเทศจีนระบายสต็อกขาวที่มีอยูเปนจํานวนมาก

ออกสูตลาด และตลาดสวนใหญอยูในแถบแอฟริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย จึงสงผลกระทบตอราคาขาวเปลือก

 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 ลดลงเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2561 ที่สงออก 4.44 ลานตันขาวสาร มูลคา 71,177 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 14.86 

และรอยละ 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 ตันขาวสาร 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)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2562/63 ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

วาจะมีผลผลิต 497.817 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 498.651 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.17 จากป 2561/62

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลข าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได คาดการณ  บัญชีสมดุลข  าวโลก ป   2562/63 

ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณผลผลิต 497.817 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2561/62 รอยละ 0.17 การใชในประเทศ 

496.076 ลานตนัขาวสาร เพิม่ขึน้จาก ป 2561/62 รอยละ 1.23 การสงออก/นาํเขา 47.195 ลานตนัขาวสาร เพิม่ขึน้จากป 2561/62 

รอยละ 0.94 และสต็อกปลายปคงเหลือ 172.649 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 1.02 

   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก จีน กายานา ไทย และสหรัฐอเมริกา

   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล เมียนมาร ปากีสถาน และปารากวัย 

   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น แองโกลา เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน กินี อิรัก เคนยา โมแซมบิค 

เนปาล ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อียิปต อิหราน เม็กซิโก ฟลิปปนส และแอฟริกาใต 

   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ฟลิปปนส และไทย

   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ไทย

  รายงานขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวา สถานการณเงินบาทแข็งคาทําใหภาวะราคาขาวไทยมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น เฉลี่ย 5-10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน สงผลใหมีชองวางระหวางราคาขาวไทยและประเทศคูแขงมากขึ้น

  โดยราคา ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ขาวหอมมะลิไทยชนิดคัดพิเศษ (ป 2560/61) ตันละ 1,225 ดอลลารสหรัฐฯ 

สูงขึ้นจากสัปดาหกอน (19 มิถุนายน 2562) ที่ราคาตันละ 1,209 ดอลลารสหรัฐฯ ขาวสาร 100% ชั้น 2 ราคาตันละ 442 

ดอลลารสหรัฐฯ สูงขึ้นจากตันละ 436 ดอลลารสหรัฐฯ ขาวสาร 25% ราคาตันละ 417 ดอลลารสหรัฐฯ สูงขึ้นจากตันละ 411 

ดอลลารสหรัฐฯ ขาวเหนียว 10% ราคาตันละ 1,030 ดอลลารสหรัฐฯ สูงขึ้นจากตันละ 1,017 ดอลลารสหรัฐฯ 

  ทั้งนี้ ราคาขาวขาว 5% ตันละ 426 ดอลลารสหรัฐฯ สูงขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 5 ขณะที่เว็บไซต oryza.com 

รายงานวาราคาขาวขาว 5% ของเวียดนาม และอินเดีย ทรงตัวอยูที่ตันละ 373-377 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ปากีสถาน

ราคาออนตัวลงอยูที่ตันละ 358-362 ดอลลารสหรัฐฯ

  ชวงน้ีภาวะการคาในตลาดสงออกคอนขางซบเซา เน่ืองจากประเทศผูซื้อยังคงมีสต็อกขาวที่นําเขาไปกอนหนานี้

เพียงพอแลว จึงยังไมเรงรีบซื้อเพิ่มเติม และบางสวนรอดูราคากอนที่จะตัดสินใจซื้อ

  ขณะนี้การแขงขันในตลาดสงออกมีมากขึ้นจากการที่ประเทศจีนมีบทบาทในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ลดลง ทําให

ทั้งไทยและอินเดียสูญเสียสงแบงตลาดบางสวน โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาใหแกจีน ซึ่งปนี้คาดวาจีนจะสงออกไดมากกวา 3 ลานตัน

  สําหรับประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ ไดแก อินเดีย โดย 5 เดือนแรกของปนี้ สงออกปริมาณ 4.64 ลานตัน ลดลงรอยละ 

13 เวียดนาม สงออกปริมาณ 2.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 18 ปากีสถาน สงออกปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 สหรัฐ 

สงออกปริมาณ 1.21 ลานตัน ลดลงรอยละ 14.6

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 753 สิงหาคม 2562 15

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



  รายงานขาวระบุเพิ่มเติมวา สถานการณการสงออกขาวในชวง 5 เดือนแรกของป 2562 (มกราคม-พฤษภาคม) ปริมาณ 

3,779,313 ตนั มลูคา 62,418 ลานบาท ปรมิาณและมลูคาลดลงรอยละ 14.8 และรอยละ 12.3 ตามลาํดบั เมือ่เทยีบกับชวงเดยีวกนั

ของป 2561 สําหรับการสงออกขาวในเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณ 667,257 ตัน มูลคา 11,348 ลานบาท ปริมาณและมูลคา

ลดลงรอยละ 5.1 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่แลว เน่ืองจากการสงออกขาวขาวและขาวน่ึงมีปริมาณลดลง

คอนขางมาก โดยสวนใหญสงไปยังประเทศแองโกลา แคเมอรูน ญ่ีปุน มาเลเซีย เบนิน ฟลิปปนส เคนยา โตโก โมซัมบิก 

สําหรับขาวหอมมะลิ มีปริมาณ 84.852 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยสวนใหญยังคงสงไปยังตลาดหลัก 

เชน สหรัฐ ฮองกง แคนาดา สิงคโปร เปนตน

  ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดวา ในเดือนมิถุนายนนี้ ปริมาณสงออกจะอยูที่ระดับประมาณ 7 แสนตัน โดยคาดวาในชวงนี้ จะเปน

การสงมอบทั้งขาวขาวและขาวนึ่งใหกับตลาดประจําในแถบแอฟริกา เชน เบนิน แองโกลา แอฟริกาใต แคเมอรูน โมซัมบิก เปนตน

  ขณะที่การสงออกขาวหอมมะลิ ขาวหอมไทย ไปยังตลาดประจํา เชน สหรัฐ ฮองกง แคนาดา ยังคงมีอยางตอเน่ือง

แมวาปริมาณขาวหอมมะลิจะลดลงแตการสงออกขาวหอมไทยยังคงมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น

  ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ปรับสูงขึ้นอยูที่ตันละ 335-340 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ความตองการขาวขาวจากตางประเทศ

ชะลอตัวลง มีเพียงขาวหอมที่มีคําสั่งซื้อเขามาอยางตอเนื่อง

  กรมการผลผลิตเกษตร (the Department of Crop Production) รายงานวา ผลผลิตขาวฤดูการผลิตฤดูรอน 

(the summer-autumn crop) ในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคใตของประเทศ ปนี้คาดวามีประมาณ 9.2 ลานตัน ลดลงประมาณ 

23,000 ตัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เกษตรกรมีการเพาะปลูกขาวในพื้นที่ประมาณ 10.25 ลานไร ลดลง 

287,500 ไร จากปที่ผานมา โดยคาดวาผลผลิตขาวหอม และขาวชนิดพิเศษ จะมีผลผลิตคิดเปนรอยละ 24.8 ขาวคุณภาพสูง

รอยละ 44 ขาวคุณภาพปานกลางรอยละ 19 สวนที่เหลือเปนขาวเหนียวและขาวชนิดอื่นๆ

  ขณะเดียวกัน กรมการผลผลิตเกษตรกําลังพิจารณาใหเกษตรกรเพาะปลูกพืชทดแทนในชวงฤดูเพาะปลูก ฤดูใบไมรวง-

ฤดูหนาว (the autumn-winter rice crop) ซึ่งถือเปนฤดูการผลิตที่ 3 หรือนาปรังรอบที่ 2 โดยทางเลือกที่ 1 ใหเพาะปลูกขาว

ประมาณ 4.69 ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตขาวประมาณ 4 ลานตัน และทางเลือกที่ 2 ใหปลูกขาวประมาณ 4.38 ลานไร 

ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตขาวประมาณ 3.8 ลานตัน และปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในพื้นที่ประมาณ 62,500 ไร

  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย
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  กัมพูชา

  ยอดการสงออกขาวของกัมพูชาไปอียูลดลงอยางมากในชวงคร่ึงแรกของป 2562 หลังอียูกําหนดอัตราภาษีนําเขา 

แตยอดจําหนายขาวใหแกตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้น จึงชวยชดเชยในสวนที่สงออกไปอียูลดลงได

  ขอมูลจากสํานักงานบริการดานการสงออกขาวของกัมพูชา ซึ่งเปนกลุ มทํางานรวมระหวางรัฐกับเอกชน ระบุ

เมื่อเร็วๆ นี้วา สําหรับชวง 6 เดือนแรกของป 2562 ปริมาณขาวที่สงออกไปสหภาพยุโรป (อียู) ลดลงรอยละ 32 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนที่สงออก 93.503 ตัน อยางไรก็ตาม ปริมาณขาวสงออกไปยังตลาดจีนกลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 66 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่สงออก 118,401 ตัน ขณะที่ยอดสงออกขาวรวมทั้งหมดมีปริมาณ 281,538 ตัน หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 3.7 โดยประเทศออสเตรเลียเปนตลาดใหม

  เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา อียูไดกําหนดอัตราการจายภาษีศุลกากรเพื่อนําเขาขาวจากกัมพูชาและพมา เปนเวลา 3 ป 

ดวยเหตุผลเพื่อปกปองประเทศผูผลิตขาวจากอียู เชน อิตาลี หลังจากที่อียูมีการนําเขาขาวจากทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้น

  นายคานคุนธี รองประธานบริษัท อัมรู ไรซ (กัมพูชา) ที่สงออกขาวไปยังตลาดตางประเทศ ระบุวา อัตราภาษีศุลกากร

ของอียูทําใหขาวของกัมพูชาไมสามารถที่จะแขงขันไดอีกตอไป

  “แมปริมาณการสงออกไปยังอียูลดลง หลังมีมาตรการปองกัน แตยอดสงออกไปตลาดจีน และตลาดใหมอื่นๆ โดย

เฉพาะอยางยิ่งออสเตรเลียกําลังเขามาชวยชดเชย”พรอมเสริมวา บริษัทอัมรูบรรลุขอตกลงกับผูนําเขาขาวออสเตรเลีย และคาดวา

จะสงออกปละประมาณ 2 หมื่นตัน และในชวง 6 เดือนแรกของป ยอดขายขาวใหแกออสเตรเลียอยูที่ 8.035 ตัน

  ภายใตโครงการการคา “ทุกอยางยกเวนยุทโธปกรณ” (อีบีเอ) การสงออกของกัมพูชาไปยังอียูทั้งหมดเปนแบบ

ปลอดภาษี ยกเวน อาวุธ โดยตลาดอียูครองสัดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของการสงออกทั้งหมดของกัมพูชา ท่ีประกอบดวย 

เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทา และรถจักรยาน

  อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนกุมภาพันธอียูไดเริ่มกระบวนการพิจารณาระยะเวลา 18 เดือน ที่อาจนําไปสูการระงับสถานะ

อีบีเอของกัมพูชา จากประวัติดานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประเทศ 

  สหพันธขาวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) กําลังวางแผนสงออกขาวไปยังตลาดแอฟริกา 

โดยผานบริษัทตัวแทนจากประเทศเกาหลีใตเพื่อชดเชยการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปที่มีแนวโนมลดลงจากมาตรการภาษี

ของสหภาพยุโรป

  ทั้งนี้ จากการหารือของผูแทนสหพันธขาวกัมพูชากับผูบริหารจากบริษัทของเกาหลีใต ซึ่งไดแสดงความสนใจที่จะลงทุน

ทําธุรกิจสงออกขาวไปยังตลาดแอฟริกา มีการรับซื้อขาวจากตลาดในประเทศและดําเนินการสงออกไปยังตลาดแอฟริกา

ตามชนิดขาวที่ตรงตามความตองการของตลาดนั้นๆ โดยเนนวาราคาจะตองอยูในระดับที่แขงขันกับประเทศคูแขงอื่นๆ ได

  อยางไรก็ตาม ผูสงออกของกัมพูชาแสดงความกังวลวา กัมพูชาอาจจะยังไมสามารถแขงขันดานราคากับ ประเทศไทย 

และเวียดนามได เนื่องจากราคาขาวขาวของกัมพูชาอยูที่ตันละประมาณ 430-460 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่ราคาขาวขาวของไทย 

และเวียดนามอยูที่ตันละประมาณ 300 ดอลลารสหรัฐฯ

  จากขอมูลของกระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ในชวง 6 เดือนแรกของป 2562 

(มกราคม-มิถุนายน) กัมพูชาสงออกขาวไปยังตลาดแอฟริกาประมาณ 20,000 ตันเทานั้น

  ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, สมาคมผูสงออกขาวไทย
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3. ราคาขาวไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะล ิเฉลี่ยตันละ 15,475 บาท ราคาลดลงจากตันละ 15,771 บาท ของเดือนมิถุนายน 

2562 รอยละ 1.88 และลดลงจากตันละ 15,991 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 3.23

  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,688 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,782 บาท ของเดือนมิถุนายน 

2562 รอยละ 1.21 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,541 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 1.95

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะล ิชัน้ 2 (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 32,428 บาท ราคาลดลงจากตนัละ 32,661 บาท ของเดอืนมถินุายน 

2562 รอยละ 0.71 และลดลงจากตันละ 34,620 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 6.33

  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,361 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,645 บาท ของเดือนมิถุนายน 2562 

รอยละ 2.44 และลดลงจากตันละ 11,750 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 3.31

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,107 ดอลลารสหรัฐฯ (33,826 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 

1,132 ดอลลารสหรฐัฯ (34,775 บาท/ตนั) ของเดอืนมถินุายน 2562 รอยละ 2.21 (ลดลงในรูปเงนิบาทรอยละ 2.73) และลดลงจาก

ตันละ 1,119 ดอลลารสหรัฐฯ (36,986 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 1.07 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 8.54)

  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 412 ดอลลารสหรัฐฯ (12,589 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 421 ดอลลารสหรัฐฯ 

(12,920 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2562 รอยละ 2.14 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 2.56) แตสูงขึ้นจากตันละ 398 

ดอลลารสหรัฐฯ (13,144 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 3.52 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 4.22) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.5567 (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนกรกฎาคม 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 7.310 -1.63 7.208 -1.40

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 20.550 4.58 20.900 1.70

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 6.627 -6.91

อื่น ๆ 48.968 48.566 50.78 48.94 49.02 0.10 49.31 0.60

รวม 482.351 476.675 491.115 494.880 498.651 1.04 497.817 -0.17

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 122.085 135.048 142.345 149.618 162.290 6.95 170.908 5.31

ผลผลิต 482.351 476.675 491.115 494.880 498.651 1.04 497.817 -0.17

นําเขา 42.744 40.207 48.116 47.553 46.756 3.53 47.195 0.94

ใชในประเทศ 474.912 469.378 483.842 482.208 490.033 0.90 496.076 1.23

สงออก 42.744 40.207 48.116 47.553 46.756 3.53 47.195 0.94

สต็อกปลายป 135.048 142.345 149.618 162.290 170.908 6.21 172.649 1.02

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกรกฎาคม 2562

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 0.650 -18.75

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 3.000 93.43 3.500 16.67

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 4.100 0.03 4.000 -2.44

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 9.200 -0.08 9.700 5.43

สหรัฐฯ  3.381 3.343 3.349 2.780 3.000 -4.15 3.175 5.83

อื่น ๆ  4.852 4.607 4.508 4.136 4.191 -3.93 4.170 -0.50

รวม  42.744 40.207 48.116 47.553 46.756 3.53 47.195 0.94

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2562/63 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.450 0.470 0.450 0.490 0.525 15.58 0.54 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 3.400 -8.17 3.400 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 2.100 0.00 2.200 4.76

ฟลิปปนส 2.000 0.800 1.200 2.500 3.100 22.34 2.700 -12.90

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 1.200 5.13 1.300 8.33

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 16.181 20.51 19.85 17.73 2.28 18.16 2.39

รวม 42.744 40.207 48.116 47.553 46.756 3.53 47.195 0.94

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 7.550 -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 141.000 141.028 141.761 142.487 143.590 0.47 144.600 0.70

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 38.000 -0.09 38.000 0.00

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 4.480 -4.92

เนปาล 3.770 3.353 4.010 3.980 4.230 4.10 4.280 1.18

ไนจีเรีย 6.100 6.400 6.700 6.900 7.100 3.86 7.300 2.82

ฟลิปปนส 13.000 12.900 12.900 13.250 14.100 1.91 14.600 3.55

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 11.000 3.88 11.000 0.00

สหรัฐฯ 4.284 3.590 4.230 4.298 4.414 2.43 4.382 -0.72

อื่น ๆ 68.046 68.578 76.418 71.426 74.740 2.31 77.286 3.41

รวม 474.912 469.378 483.842 482.208 490.033 0.90 496.076 1.23

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

(ประมาณการเดือน กรกฎาคม 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 25.500 9.69 25.600 0.39

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 3.488 8.52 3.788 8.60

ไทย  11.270 8.403 4.238 3.009 3.609 -28.14 4.059 12.47

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.638 -3.44 1.603 -2.14

อื่น ๆ  20.637 19.364 19.002 19.002 18.201 -2.66 17.850 -1.93

รวม 135.048 142.345 149.618 162.290 170.908 6.21 172.649 1.02

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนกรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.165 ลานตัน 
มูลคา 2,349 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.196 ลานตัน 
มูลคา 2,809 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
15.82 และรอยละ 16.38 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.89 
ลานตัน มูลคา 2,077 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.87 
ลานตัน มูลคา 2,059 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 2.30 และรอยละ 0.87 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนกรกฎาคม 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหั วมันสํ าปะหลั งสดที่ เ กษตรกรขายได  
ณ ระดบัไรนา เฉลีย่กโิลกรัมละ 1.64 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรมัละ 
1.65 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.61 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
2.38 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 31.09
 1.2 ราคามันเสนที่ เกษตรกรขายได ณ ระดับไร นา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.31 บาท ราคาสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
5.15 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.11 แตลดลงจากราคา
กโิลกรมัละ 5.56 บาท ในชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมารอยละ 4.50
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.56 บาท สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 6.47 บาท ในเดือนท่ีผานมารอยละ 1.39 
แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.21 บาท ในชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 9.02
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายส  งแป  งมันประเภทสตาร ช ชั้น พิ เศษ 
เฉลีย่กโิลกรมัละ 12.95 บาท ลดลงจากราคากโิลกรมัละ 13.05 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.02 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
15.33 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.53

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.70 ลานไร ผลผลิต 31.43 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.62 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ลานไร ผลผลิต 
29.37 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.53 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.44 รอยละ 7.01 
และรอยละ 2.55 ตามลําดับ โดยเดือนกรกฎาคม 2562 คาดวา
จะมผีลผลิตออกสูตลาด 0.40 ลานตนั (รอยละ 1.27 ของผลผลติ
ทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.06 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มิถุนายน 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.153 ลานตัน มูลคา 
1,058 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.341 ลานตัน มูลคา 
2,298 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 55.13 
และรอยละ 53.96 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 308.27 ตัน มูลคา 
2.772 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 417.30 ตัน มูลคา 
4.200 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 26.13 
และรอยละ 34.00 ตามลําดับ
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ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
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แปงมันสำปะหลังดัดแปร

279,032 270,151

317,634 290,858

209,118

243,972

196 182 1,043

94,471 93,155 83,211

265,023

295,864

579
82,890

297,370

357,949

4,084

78,323

300,577

333,731

362

110,781

435,979

340,758

202,463
195,975

297 417

81,549 86,566
152,757

165,086

308

88,658
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เล้ียงสัตวโลกป 2562/63 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
วามี 1,105.14 ลานตัน ลดลงจาก 1,122.69 ลานตัน 
ในป 2561/62 รอยละ 1.56 โดยสหรัฐอเมริกา จีน อารเจนตินา 
ยเูครน และเอธโิอเปย ผลติไดลดลง สงผลใหผลผลติในภาพรวม
ของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการ
ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,134.97 ลาน
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,133.24 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 0.15 
โดยจีน บราซิล เม็กซิโก อียิปต ญี่ปุน อารเจนตินา เวียดนาม 
อินโดนีเซีย แอฟริกาใต อิหราน ไนจีเรีย และเกาหลีใต มีความ
ตองการใชเพ่ิมขึ้น สําหรับการคาของโลกมี 171.24 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 168.14 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 1.84 
โดยสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา รัสเซีย และเม็กซิโก สงออก
เพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก ญี่ปุ น อิหราน 
เกาหลีใต เวียดนาม อียิปต จีน โคลอมเบีย ซาอุดิอาระเบีย 
แอลจีเรีย มาเลเซีย โมร็อกโก ตุรกี ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ 
กัวเตมาลา เคนยา และสหรัฐอเมริกา มีการนําเขาเพิ่มขึ้น 
(ตารางแนบทาย)
 เดือนกรกฎาคม 2562 (1-15 กรกฎาคม 2562) 
ปริมาณการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 865 ตัน (สมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนกรกฎาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5% เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.81 บาท ลดลงจากกโิลกรมัละ 
7.82 บาท ของเดือนมิ ถุนายน 2562 ร อยละ 0.13 
แตเพิม่ข้ึนจากกโิลกรมัละ 7.17 บาท ของเดอืนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 8.93 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.29 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.16 บาท 

ของเดอืนมถินุายน 2562 รอยละ 2.11 และเพิม่ขึน้จากกโิลกรัม
ละ 5.64 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 11.52
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.99 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 8.98 บาท ของเดือนมิถุนายน 2562 รอยละ 
0.11 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 9.34 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2561 รอยละ 3.75 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.42 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2562 รอยละ 3.44 และลดลงจากกิโลกรัม
ละ 8.51 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 4.47
 ราคาส งออก เอฟ.โอ. บี . เฉลี่ ย ตันละ 303.83 
ดอลลารสหรัฐฯ (9,286 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 301.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (9,290 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2562 
รอยละ 0.94 แตลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 293.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (9,671 บาท/ตัน) เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.70 
แตลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 385 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 170.63 
ดอลลารสหรัฐฯ (5,289 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 174.02 
ดอลลารสหรัฐฯ (5,446 บาท/ตัน) ของเดือนมิถุนายน 2562 
รอยละ 1.95 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 157.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 137.40 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,595 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 24.18 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 694.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ร าคาส  งออกมั น เส  น  ร าคา เฉลี่ ยตั นละ  238 
ดอลลารสหรฐัฯ ราคาสงูขึน้จากตนัละ 229 ดอลลารสหรฐัฯ ในเดอืน
ที่ผานมารอยละ 3.93 และสูงขึ้นจากตันละ 237 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.42

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 443 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาลดลงจากตันละ 444 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผ านมาร อยละ 0.23 และลดลงจากตันละ 485 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.66

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 328.75 339.30 -3.11

ผลผลิต 1,105.14 1,122.69 -1.56

นําเขา 171.24 168.14 1.84

สงออก 171.24 168.14 1.84

ใชในประเทศ 1,134.97 1,133.24 0.15

สต็อกปลายป 298.92 328.75 -9.08

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 กรกฎาคม 2562 วามี 58.33 ลานตัน 
ลดลงจาก 59.34 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 1.70 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ซูดาน บูรกินา 
ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 มี 59.04 ลานตัน ลดลงจาก 59.06 
ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 0.03 โดยสหรัฐอเมริกา 
ซูดาน จีน ไนเจอร มาลี และสหภาพยุโรป มีความตองการ
ใชลดลง ดานการคาโลกคาดวามี 3.68 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.09 4.81 5.80

ผลผลิต 58.33 59.34 -1.70

นําเขา 3.68 3.56 3.23

สงออก 3.68 3.56 3.23

ใชในประเทศ 59.04 59.06 -0.03

สต็อกปลายป 4.37 5.09 -14.04

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

3.56 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 3.37 โดยสหรัฐอเมริกา 
และยูเครน สงออกเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละที่เกษตรกรขายไดเดือนกรกฎาคม 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
(ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2562-มิถุนายน 
2563) มีเนื้อที่ปลูก 794,720 ไร ผลผลิต 106,950 ตัน 
และผลผลิตตอไร 135 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561/62 
ที่มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 103,427 ตัน และผลผลิต
ตอไร 129 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.10 
แตผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.41 และรอยละ 
4.65 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกรกฎาคม 2562 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคา
กิโลกรัมละ 18.75 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 19.33 บาท 
ของเดือนมิถุนายน 2562 รอยละ 3.00 และลดลงจาก
ราคากิโลกรัมละ 20.96 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 10.54
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวเขียวผวิมันเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรัมละ 29.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2562 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 26.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 11.54
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
26.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.00 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 3.70 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
23.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 13.04
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
29.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 18.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 61.11
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
17.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 13.00 บาท ของเดือนกรกฏาคม 2561 
รอยละ 30.77
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 30.00 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2562 รอยละ 3.33 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท 
ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 19.23
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
29.98 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 28.97 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 3.49 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
26.95 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 11.24
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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 

 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เ ดือนนี้ ราคากิ โลกรัมละ 
26.87 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.96 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 3.90 แตสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
22.67 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 18.53
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
29.80 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.97 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 0.57 แตสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
18.90 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 57.67

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
17.90 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมิถุนายน 2562 แตสูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 13.87 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 29.06
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 31.79 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 30.78 บาท ของเดือนมิถุนายน 
2562 รอยละ 3.28 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.74 บาท 
ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 18.89

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2562/63 ประจาํเดอืนมถินุายน 2562 มปีระมาณ 347.04 
ลานตัน ลดลงจาก 362.87 ลานตัน ของปที่ผานมารอยละ 4.36

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาที่ เกษตรกรขายได ของถั่วเหลืองชนิดคละ
ในเดือนนี้ ไมมีรายงานราคา
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
น้ํามนัเฉลีย่กิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตวัเทากับเดอืนทีผ่านมา 
และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บราซิล 117.00 123.00

สหรัฐอเมริกา 123.66 104.64

อารเจนตินา 56.00 53.00

จีน 15.90 17.00

อินเดีย 11.50 10.90

ปารากวัย 9.00 10.20

แคนาดา 7.30 6.20

อื่น ๆ 22.51 22.10

รวม 362.87 347.04

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

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนกรกฎาคม 
2562 (ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง 
มิถุนายน 2563) มีเนื้อที่ปลูก 89,108 ไร ผลผลิต 31,801 ตัน 
และผลผลิตตอไร 357 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561/62 ที่มี
เนื้อที่ปลูก 93,258 ไร ผลผลิต 32,810 ตัน และผลผลิตตอไร 
352 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 4.45 และผลผลิต
ลดลงรอยละ 3.08 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.42 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนกรกฎาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.67 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 29.51 บาท ของเดือนมิถุนายน 2562 
รอยละ 9.62 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.97 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2561 รอยละ 2.70
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.22 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 79.53 บาท ของเดือนมิถุนายน 2562 
รอยละ 33.08 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.50 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2561 รอยละ 25.22

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 46.07 44.88 -2.58

นําเขา 3.21 3.21 0.00

สงออก 3.51 3.63 3.42

สกัดนํ้ามัน 17.52 18.16 3.65

สต็อกปลายป 4.98 3.97 -20.28

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Jul, 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 24.37 21.63 -11.24

รวม 46.07 44.88 -2.58

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

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บชุเชลละ 889.57 เซนต (10.13 บาท/กก.) สงูขึน้จากบชุเชลละ 
889.57 เซนต (10.28 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.01 และสูงขึ้นจากบุชเชลละ 855.17 เซนต (10.51 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.04
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉล่ียตันละ 309.11 ดอลลารสหรัฐฯ (9.58 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 319.60 ดอลลารสหรัฐฯ (10.05 บาท/กก.) 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 3.28 และลดลงจากตันละ 332.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (11.10/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 6.89
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 1.203 ลานตัน 
คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.217 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.282 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.231 ลานตัน 
ของเดือนมิถุนายน คิดเปนรอยละ 6.16 และรอยละ 6.06 
ตามลําดับ

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.85 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.65 บาท 

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 52.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.00 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 5.00 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 60.00 
บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 12.50
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ
48.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.56 บาท ของเดือน
มิถุนายน 2562 รอยละ 3.09 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
51.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 5.88 

ในเดือนที่ผ านมารอยละ 7.55 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
3.59 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 20.61
 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 17.53 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.45 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 9.87 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
21.59 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.81
 ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 1,931.56 ริงกิต (14.66 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตันละ 1,996.44 ริงกิต (15.20 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 3.25 และลดลงจากตันละ 2,152.97 ริงกิต (17.94 
บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 10.28
 ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 491.20 ดอลลารสหรัฐฯ (15.23 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 497.25 ดอลลารสหรัฐฯ (15.63 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.22 และลดลงจากตันละ 588.13 
ดอลลารสหรัฐฯ (19.67 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 16.48

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีผลผลิต 
44.88 ลานตัน ลดลงจาก 46.07 ลานตัน ของป 2561/62 
รอยละ 2.58 หรือคิดเปนรอยละ 8.73 ของผลผลิตพืชนํ้ามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 
2562/63 มีปริมาณ 347.04 ลานตัน 71.78 ลานตัน และ 
50.51 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 คาดการณผลผลิตฝายโลกป 
2562/63 ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณ 27.39 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 25.98 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 5.43

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการ
ใชฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 27.06 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 26.36 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 2.66 ดานการ
นําเขา มีปริมาณ 9.61 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.02 ลานตัน ของป 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

  คณะรฐัมนตรมีมีติเมือ่วนัที ่11 มถุินายน 2562 รับทราบ

และเห็นชอบมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

  1. มาตรการทางกฎหมาย โดยจะมีการออกระเบียบ

ใหทันในฤดูการผลิตป 2562/2563 กําหนดใหโรงงานนํ้าตาล

จะรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 30 ตอวัน สําหรับ

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนกรกฎาคม  2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.63 17.26 -2.10

ผลผลิต 25.98 27.39 5.43

นําเขา 9.02 9.61 6.54

ใชในประเทศ 26.36 27.06 2.66

สงออก 8.94 9.61 7.49

สต็อกปลายป 17.26 17.51 1.45

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนกรกฎาคม 2562

2561/62 รอยละ 6.54 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.61 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.94 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 7.49

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนกรกฎาคม สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนตุลาคม 2562 
ทาํสญัญาเดอืนกรกฎาคม เฉลีย่ปอนดละ 63.72 เซนต (กโิลกรมัละ 
43.48 บาท) ลดลงจากปอนดละ 66.10 เซนต (กิโลกรัมละ 
45.61 บาท) ของเดือนมิถุนายน 2562 รอยละ 3.60 และลดลง
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.13 บาท และลดลงจากปอนดละ 
87.55 เซนต (กโิลกรมัละ 64.55 บาท) ของเดอืนกรกฎาคม 2561 
รอยละ 27.22 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 21.07 บาท

ในฤดกูารผลติป 2563 /2564 โรงงานนํา้ตาลจะรบัออยไฟไหมเขาหบี

ไดไมเกินรอยละ 20 ตอวัน และในฤดูการผลิตป 2564/2565 

จะลดปริมาณออย ไฟไหมเขาหีบเพียงรอยละ 0-5 ตอวัน ซึ่งจะ

ทําใหออยไฟไหมหมดไปภายในภายใน 3 ป 

 2. มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุน

เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะขยายโครงการสงเสริมสินเชื่อ

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติออยอยางครบวงจรป 2562 - 2564 

รวมทั้งจะนําเสนอมาตรการสนับสนุนผู ประกอบการผลิต

รถตัดออยไทยดวยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจําหนาย

ใหเพียงพอกับความตองการและสงเสริมการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

โดยการใชรถตัดออย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ นําไป

จดทะเบยีนเครือ่งจกัรตามกฎหมายกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม 

เพื่อนําไปเปนสินทรัพยคํ้าประกันกับแหลงเงินกูได 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ก.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 11.66 11.54 11.56 12.48 -0.92

มี.ค. 63 12.68 12.57 12.58 13.44 -0.86

พ.ค. 63 12.78 12.69 12.70 13.53 -0.83

ก.ค. 63 12.93 12.83 12.84 13.62 -0.78

ต.ค. 63 13.10 13.03 13.04 13.79 -0.75

มี.ค. 64 13.63 13.58 13.57 14.31 -0.74

พ.ค. 64 - - 13.58 14.29 -0.71

ก.ค. 64 13.59 13.59 13.58 14.26 -0.68

ต.ค. 64 13.78 13.73 13.71 14.33 -0.62

มี.ค. 65 14.13 14.10 14.05 14.63 -0.58

 3. มาตรการขอความรวมมือดานการบริหารจัดการ 

เพื่อเปนตนแบบการเก็บเกี่ยว และการขนสงออย ใหโรงงาน 

โดยความรวมมือจากโรงงานนํ้าตาลและชาวไรออยในฤดูการ

ผลติป 2562/2563 เพือ่กาํหนดพืน้ทีป่ลอดการเผาออย เปนจงัหวดั

ตนแบบปลอดการเผาออย ตดัออยสด รอยละ 100 ในแตละภาค 

รวม 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

ชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ การจัดการพื้นที่ลดการ

เผาออยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานนํ้าตาล

ในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการความรวมมือ กับหนวย 

งานที่เกี่ยวของในการกําหนดคิวรับออยสดและออยไฟไหม

ตางประเทศ 

  รายงานการออก ใบอนุญาตนํ า เ ข  านํ้ า ต าล

ของสหภาพยุโรป

  สหภาพยุโรป ไดออกใบอนุญาตนําเขานํ้าตาลจํานวน 

19,717 ตัน (tel quel) ตามสัญญา EPA / EBA ทําใหปริมาณ

ใบอนุญาตนําเขาทั้งหมดที่ไดรับในป 2561/2562 (ตุลาคม-

กันยายน) อยูที่ 790,708 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 437,502 ตัน 

ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยนําเขาจาก สวาซิแลนด 

246,229 ตัน มอริเชียส 150,322 ตัน และเบลีซ 129,158 ตัน

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ก.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 มิ.ย. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 316.60 314.60 315.10 330.80 -15.70

ธ.ค. 62 327.70 325.40 326.60 341.90 -15.30

มี.ค. 63 337.30 334.90 336.40 352.60 -16.20

พ.ค. 63 343.20 340.30 342.50 360.80 -18.30

ส.ค. 63 350.40 347.80 349.90 368.90 -19.00

ต.ค. 63 356.40 354.00 356.00 374.40 -18.40

ธ.ค. 63 363.30 363.30 363.30 380.80 -17.50
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ี ซือ้ขายลวงหนาสงมอบเดอืนสงิหาคม

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 57.31 บาท 
ลดลงจาก 63.96 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 6.65 บาท 
หรือลดลงรอยละ 10.41
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 56.16 บาท 
ลดลงจาก 62.81 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 6.65 บาท 
หรือลดลงรอยละ 10.60
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.42 บาท 
ลดลงจาก 51.36 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 4.94 บาท 
หรือลดลงรอยละ 9.63
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.56 บาท ลดลง
จาก 40.93 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 3.37 บาท 
หรือลดลงรอยละ  8.23

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 57.06 บาท 
ลดลงจาก 63.71 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 6.65 บาท 
หรือลดลงรอยละ 10.45
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
55.91 บาท ลดลงจาก 62.56 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 6.65 บาท หรือลดลงรอยละ 10.64
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.17 บาท 
ลดลงจาก 51.11 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 4.94 บาท 
หรือลดลงรอยละ 9.68
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.31 บาท ลดลง
จาก 40.68 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 3.37 บาท 
หรือลดลงรอยละ  8.28

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
178.78 เซนตสหรัฐฯ (54.59 บาท) ลดลงจาก 197.73 เซนต
สหรัฐฯ (61.04 บาท) ของเดือนทีผ่านมากิโลกรัมละ 18.95 เซนต
สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ  9.58
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
227.60 เยน (63.66 บาท) ลดลงจาก 228.19 เยน 
(64.65 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 0.59 เยน หรือ
ลดลงรอยละ  0.26

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 
ป 2562 มีปริมาณ 1.87 ลานตัน (1.90 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.96 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ทีม่ผีลผลติ 1.80 ลานตนั (1.83 ลานตนัยางดบิ) โดยชวงทีผ่ลผลติ
ออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสูตลาดรอยละ 43.61 ของปริมาณ
ผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพาราในภาพรวมของโลก
ในป 2562 มีประมาณการการผลิต 14.07 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากป 2561 รอยละ 2.25 ที่มีปริมาณ 13.76 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – 
เมษายน ป 2562 มีปริมาณ 1.32 ลานตัน ลดลงรอยละ 5.04 
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 1.39 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2562 
มีประมาณการความตองการใชยาง 14.33 ลานตัน เพ่ิมขึ้น
จากป 2561 รอยละ 2.80 ที่มีปริมาณ 13.94 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
48.76 บาท ลดลงจาก 50.53 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.77 บาท หรือลดลงรอยละ 3.49 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
48.26 บาท ลดลงจาก 50.03 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.77 บาท หรือลดลงรอยละ 3.52
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
47.76 บาท ลดลงจาก 49.53 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.77 บาท หรือลดลงรอยละ 3.56
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.09 บาท 
ลดลงจาก 23.82 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.73 บาท 
หรือลดลงรอยละ 3.06
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.17 บาท 
ลดลงจาก 20.70 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.53 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.55
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.88 บาท 
ลดลงจาก 47.38 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.50 บาท 
หรือลดลงรอยละ 7.38
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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

สวนไมยืนตน ตั้งแตป 2559 ใหผลผลิตปนี้เปนปแรก เชน 

จ.เชียงราย และเชียงใหม เปนตน สวนผลผลิตตอไรคาดวา

ลดลง เนื่องจากกระทบแลงตั้งแตป 2561 ปริมาณนํ้าฝนที่นอย

ตนกาแฟจึงขาดนํ้า ทําใหดอกออกนอยสวนตนท่ีติดดอกแลว

ดอกแหง ไมติดผล สงผลใหภาพรวมผลผลิตภาคเหนือลดลง

จากปที่ผานมา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2559 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศรอน และแหงแลงในชวงออกดอก 

ตนกาแฟขาดนํ้า ทําใหออกดอกนอย สงผลใหภาพรวมผลผลิต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากปที่ผานมา

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

เพิ่มในพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2559 เริ่มใหผลในปนี้ เปนปแรก 

สวนผลผลติตอไรคาดวาลดลง จากสภาพอากาศแลงนานในชวง

ที่กาแฟออกดอก ทําใหดอกแหง และไมติดผลบางสวนที่กําลัง

จะออกดอก ไดรับนํ้าไมเพียงพอ ทําใหตนกาแฟเจริญเติบโต

ไมดี สงผลใหการออกดอกลดลง

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุ โรบัสตา เนื้อที่

ใหผลลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรโคนตนกาแฟ

ทีไ่มสมบรูณ และอายมุากออก เพือ่ปลกูใหมรวมทัง้โคนตนกาแฟ

ที่ปลูกแซมพืชอื่นที่เริ่มใหผลผลิตแลว เชน สวนทุเรียน เปนตน 

สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากกระทบแลง อากาศ

รอนจัด ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเปน

ชวงตนกาแฟออกดอก และติดผล ทําใหตนกาแฟขาดนํ้า และ

ไมสมบูรณออกดอกนอยลง สวนที่ออกดอกแลวเกสรตัวผู 

ไมผสมเกสร ดอกแหงและไมติดผล สวนที่ติดผลแลวผลมี

ขนาดเลก็ บางสวนแหงและฝอ ภาพรวมผลผลติภาคใตจงึลดลง

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการใช

เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ปที่ผานมา 

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

ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 6.08 

เนื่องจากความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการ

บริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 6 เดอืนแรก 

(ม.ค. – มิ.ย.) ของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปทีผ่านมา มปีริมาณการสงออกเมลด็กาแฟดบิ 327.64 ตนั 

มูลคา 63.55 ลานบาท ลดลงรอยละ 43.99 และรอยละ 42.25 

ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 81.11 ตัน 

มูลคา 17.87 ลานบาท โดยปริมาณลดลงรอยละ 1.89 

สวนมลูคาเพ่ิมขึน้รอยละ 19.10 สาํหรับกาแฟสาํเรจ็รปูมปีรมิาณ
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การสงออก 2,364.56 ตนั มลูคา 362.93 ลานบาท โดยปริมาณลดลง

รอยละ 40.65 และรอยละ 19.37 ตามลําดับ และกาแฟ

สําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 10,770.80 ตัน มูลคา 

1,066.83 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.47 และรอยละ 

21.93 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 6 เดือนแรก 

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

มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 14,794.26 ตัน มูลคา 

23,719.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 37.63 และรอยละ 41.50 

ตามลาํดบั สวนการนาํเขาเมลด็กาแฟคัว่ มปีรมิาณ 1,222.71 ตัน 

มูลคา 324.83 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.96 และ

รอยละ 29.49 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ

นําเขา 3,230.02 ตัน มูลคา 830.97 ลานบาท โดยปริมาณ

เพิม่ขึน้รอยละ 3.42 และสวนมลูคาลดลงรอยละ 5.12 และกาแฟ

สาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการนาํเขา 3,017.34 ตนั มลูคา 447.80 

ลานบาท ลดลงรอยละ 11.91 และรอยละ 2.18 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80 

 เวยีดนาม ผูผลติกาแฟอนัดบั 2 ของโลก และเปนผูผลติ

กาแฟพันธุโรบัสตาอันดบั 1 ของโลก มผีลผลติกาแฟป 2561/62 

ปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.41 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2561/62 มี 8.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.87 

ลานตนั ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศทีส่งออกมากทีสุ่ด

ไดแก บราซลิ มกีารสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 ลานตนั 

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 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จาก 8.738 ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

8.738

9.164

9.258

9.616

9.815

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.85

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

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนาม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดา 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมาลา 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล

2. เวียดนาม

3. โคลัมเบีย

4. อินโดนีเซีย

5. ฮอนดูรัส

6. เอธิโอเปย

7. อินเดีย

8. ยูกันดา

9. เม็กซิโก

10. เปรู

อื่นๆ

3.26

1.64

0.80

0.63

0.31

0.39

0.33

0.21

0.19

0.17

1.30

2.96

1.74

0.84

0.73

0.32

0.39

0.35

0.22

0.14

0.21

1.29

3.37

1.60

0.88

0.64

0.45

0.42

0.31

0.31

0.20

0.25

1.29

3.05

1.76

0.83

0.62

0.46

0.42

0.32

0.26

0.24

0.26

1.30

3.80

1.82

0.86

0.65

0.46

0.43

0.31

0.29

0.27

0.26

1.31

3.46

2.23

1.33

-0.71

12.28

2.68

-1.85

8.10

13.50

11.15

0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2562 เก็บเกี่ยวหมดแลว เกษตรกร
อยูระหวางดแูลบาํรงุรกัษาตนเพือ่ใหไดผลผลติทีด่ใีนฤดกูาลใหม 
สําหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวสวนใหญอยู ในมือของพอคา
คนกลางที่เก็บไวเพื่อรอราคา ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมาจากประมาณ 2,000 ตัน เปน 2,200 ตัน ในป 2562 
อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยู ในระดับเดิมถึงลดลงและ
บางพ้ืนท่ีเริ่มปลูกทุเรียนแซมตนพริกไทย เนื่องจากราคาในป
ที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100-140 บาท 
พรกิไทยขาว-ด ีเฉลีย่กโิลกรมัละ 160-220 บาท สวนพรกิไทยออน
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-70 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.-พ.ค.) ไทยส งออกพริกไทย 
ปริมาณ 234 ตัน มูลคา 58.09 ลานบาท จําแนกเปน
พริกไทยเม็ด ปริมาณ 116 ตัน มูลคา 40.44 ลานบาท และ
พริกไทยปน ปริมาณ 106 มูลคา 17.65 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพรกิไทย ประจําเดอืน

กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายได พริกไทยขาว-ดี ป  2561 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 
31.00 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
144.68 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สําหรับเดือนกรกฎาคม ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.09 และพริกไทยขาว-ดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 18.181 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
240 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 135.47 เซนต/ปอนด (91.09 บาท/กิโลกรัม) 

เพิ่มขึ้นจาก 129.73 เซนต/ปอนด (89.50 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 4.42

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 73.93 เซนต/ปอนด (49.71 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 74.02 เซนต/ปอนด (51.07 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน

รอยละ 0.12 
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดออกสูตลาดลดลง ประกอบ
กบัแหลงผลติสบัปะรดหลายพืน้ทีป่ระสบภาวะแลง อากาศรอน
ทําใหผลผลิตบางสวนเสียหายหรือไมไดคุณภาพ อยางไรก็ตาม 
แผงรับซื้อสับปะรดเพื่อสงเขาโรงงานแปรรูปในหลายแหลง
เริ่มชะลอหรือปดทําการรับซื้อ ทําใหโรงงานแปรรูปตองปรับ
กําลังการผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาด จึงมีการปรับราคา
รับซื้อสับปะรดโรงงานจากเกษตรกร สงผลทําใหราคาลดลง
จากเดือนที่ผานมาเล็กนอย

การคา

 เดือนพฤษภาคม 2562 สงออกสับปะรดสดและ
ผลติภณัฑสบัปะรด ปรมิาณ 52,574 ตนั มลูคา 1,496.76 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 47,260 ตัน มูลคา 1,331.80 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2562 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.24 และ
รอยละ 12.39 และลดลงจาก 55,173 ตัน มูลคา 1,601.71 
ล านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2561 หรือลดลงร อยละ 
23.57 และรอยละ 21.21

สับปะรดกระปอง (ต้ังแตป 2560 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 41,736 ตัน มูลคา 1,046.05 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 34,847 ตัน มูลคา 853.66 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.77 และรอยละ 
22.54 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 41,222 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 
2561 หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 1.25 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 1,080.26 
ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 3.17

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,092 ตัน มูลคา 257.82 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 8,408 ตัน มูลคา 266.18 ลานบาท ในเดือน
เมษายน 2562 หรือลดลงรอยละ 3.76 และรอยละ 3.14 และ
ลดลงจากปรมิาณ 10,587 ตนั มลูคา 327.22 ลานบาท ในเดอืน
พฤษภาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 23.57 และรอยละ 21.21

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,140 ตัน มูลคา 170.29 ลานบาท 
ปริมาณลดลงจาก 2,234 ตัน ในเดือนเมษายน 2562 หรือ
ลดลงรอยละ 4.21 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 165.44 ลานบาท 
ในเดือนเมษายน 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.93 และลดลง
จากปริมาณ 2,495 ตัน มูลคา 174.60 ลานบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 14.21 และรอยละ 2.47

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 69 ตัน มูลคา 7.95 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 78 ตัน มูลคา 11.59 ลานบาท ในเดือนเมษายน 
2562 หรือลดลงรอยละ 11.43 และรอยละ 31.39 และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 11 ตัน มูลคา 0.95 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 
2561 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา และ 7 เทา

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 17 ตัน มูลคา 3.40 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 28 ตัน มูลคา 4.65 ลานบาท ในเดือนเมษายน 
2562 หรือลดลงรอยละ 41.12 และรอยละ 26.88 และลดลง
จากปริมาณ 35 ตัน มูลคา 4.23 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 52.86 และรอยละ 19.77

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 518 ตัน มูลคา 11.25 ลานบาท ลดลง
จากปรมิาณ 1,662 ตนั มลูคา 30.26 ลานบาท ในเดอืนเมษายน 
2562 หรือลดลงรอยละ 68.83 และรอยละ 62.81 และลดลง
จากปริมาณ 822 ตนั มลูคา 14.43 ลานบาท ในเดอืนพฤษภาคม 
2561 หรือลดลงรอยละ 36.98 และรอยละ 22.03

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 6.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.18 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 9.47 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 
2.09 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมาประมาณ 2 เทา 
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 8.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.28 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.30 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 
5.70 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 44.82 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณตลาดสุกรเดือนนี้ ราคาสุกรที่เกษตรกร
ขายไดลดลงเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากในชวงนี้
บางพืน้ทีม่ฝีนตก ทาํใหมอีาหารและสตัวนํา้ตามธรรมชาตอิอกสู
ตลาดมาก ขณะที่ความตองการบริโภคเนื้อสุกรคอนขางทรงตัว 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน พ.ค. 2562 
มปีรมิาณ 226 ตนั มลูคา 18.96 ลานบาท สงูขึน้จากเดอืน เม.ย. 
2562 มีปริมาณ 218 ตัน มูลคา 17.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
3.67 และรอยละ 7.79 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน พ.ค. 2562 
มีปริมาณ 629 ตัน มูลคา 173.51 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
เม.ย. 2562 มีปริมาณ 598 ตัน มูลคา 159.83 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 5.18 และรอยละ 8.56 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน ฮองกง

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 71.47 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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ลดลงจากกิโลกรัมละ 72.01 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.75 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 72.29 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 70.33 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
71.26 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 73.62 บาท สวนราคา
ลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 2,100 บาท 
ลดลงจากตัวละ 2,200 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.55

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.32 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 74.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.93

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดือนนี้ภาวะตลาดไกเนื้อ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดลดลงเลก็นอยจากเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากผลผลติไกเน้ือ
ออกสูตลาดใกลเคียงกับความตองการบริโภคที่คอนขางทรงตัว 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัว 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน พ.ค. 
2562 ปริมาณ 25,721 ตัน มูลคา 2,131.75 ลานบาท สูงขึ้น
จากเดือน เม.ย. 2562 ปริมาณ 22,383 ตัน มูลคา 1,724.57 
ลานบาทคิดเปนรอยละ 2.22 และรอยละ 23.61 ตามลําดับ  

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน พ.ค. 2562 ปริมาณ 
49,334 ตัน มูลคา 6,737.90 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
เม.ย. 2562 ปริมาณ 44,652 ตัน มูลคา 6,131.83 ลานบาท 
คดิเปนรอยละ 10.49 และรอยละ 9.88 ตามลาํดบั ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กิโลกรมัละ 
36.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.96 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.16 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.82 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 40.12 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณตลาดไขไกในเดอืนนี ้ราคาไขไกทีเ่กษตรกร
ขายไดสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา ผลการดําเนินงานแกไขปญหา
โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก ไข และผลิตภัณฑ  
(Egg Board) ไดดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก 
ดวยการปรบัสมดลุการผลติใหเหมาะสมกบัความตองการบริโภค
ในประเทศ ลดผลกระทบตออุตสาหกรรมไขไก ของไทย
จากปญหาไขไกลนตลาด เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขสามารถ
ขายไขไกไดในราคาที่นาพึงพอใจ และไมสงผลกระทบตอ
ผู บริโภค โดยไดปรับสมดุลปริมาณไขไกใหสอดคลองกับ
ความตองการตลาด ดวยการขอความรวมมือภาคเอกชน
ผูเล้ียงพอแมพันธุ ไกไข ปรับลดกําลังการผลิต บางสวนนํา
ผลผลิตไขไกสวนเกินออกไปจําหนายยังตางประเทศ อีกทั้ง
ปรับลดแมไกไขยืนกรงทั้งอุตสาหกรรม สงผลใหราคาไขไก
ที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้น แนวโนมสัปดาหหนาคาดวา
ราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดอืน พ.ค. 2562  มปีรมิาณ 24.86 ลานฟอง มลูคา 65.78 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน เม.ย. 2562 มีปริมาณ 33.12 ลานฟอง 
มลูคา 85.83 ลานบาท คดิเปนรอยละ 24.94 และรอยละ 23.36 
ตามลําดับ ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.18 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.88 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 49.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.68 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.66

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 284 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 280 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.43 โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 294 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 284 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 281 บาท 
สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศ
ของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 25.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 321 บาท สูงขึ้น
จากรอยฟองละ 315 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.90
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โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 326 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 330 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.21 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 337 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 338 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 304 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 331 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 350 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 344 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.74

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ร าค า โค  ( ขนาดกลา ง )  ที่ เ กษตรกรขาย ได  
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.86 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
89.09 บาท ของเดือนที่ผ านมา รอยละ 0.25 โดยแยก
เป นรายภาคดังนี้  ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.64 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 84.05 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 88.13 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.73 บาท

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. ก.ค.มิ.ย.ก.ย.
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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. ก.ค.มิ.ย.ก.ย.

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.20 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.10 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.70 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.34 บาท สวนภาคกลางและ
ภาคใต ไมมีรายงานราคา
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 รายการ ก.ค. 61 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 71.47

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 72.32

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.90

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50 34.50 36.18 36.50

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 279 281 282 254 262 264 272 274 262 264 274 280 284

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

311 311 309 269 276 286 291 278 262 282 306 315 321

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 344 350

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.86

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.44

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนกรกฎาคม 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนกรกฎาคม พบวา 
ไม มี รายงานปริมาณสัตว นํ้ าที่ จํ าหน ายในตลาดกลาง
องคการสะพานปลากรุงเทพฯ และไมมีรายงานราคาปลาปน
จากสมาคมผูผลิตปลาปน ต้ังแตวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายไดในเดือนกรกฎาคมที่มี
แนวโนมเพิม่ข้ึน คอื กุงขาวแวนนาไม และปลาดกุบิก๊อยุ สวนสตัวน้ํา
ชนิดอื่นๆ คือ ปลาชอนสด หมึกกระดอง ปลาทู และปลาเปด 
ราคามีแนวโนมลดลง สําหรับสถานการณขาวที่สําคัญ มีดังนี้
 กระทรวงเกษตรและสหกรณเดนิสายรบัฟงปญหาชาวประมง
 เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2562 มรีายงานจากหนังสอืพมิพ
แนวหนาวา นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง 
เปดเผยถึงการประชมุรบัฟงความคดิเหน็ปญหาการฟนฟอูนรุกัษ
ทรัพยากรสัตวนํ้า การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปญหา
ประกอบอาชีพประมงจากตัวแทนกลุมชาวประมงทั้งพื้นบาน
และพาณิชยในพื้นที่ สรุปได ดังนี้ ด านกฎหมายประมง 
ชาวประมงเสนอใหปรับแกกฎหมาย พ.ร.ก.ประมง 2558 และ
ทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2560 และขอใหยกเลกิกฎหมายบางมาตรา

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

เนื่องจากมองวาการออกกฎหมายที่ผานมาไมมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งในประเด็นดังกลาว
กระทรวงเกษตรฯไดออกคาํสัง่ที ่452/2561 แตงตัง้ คณะทาํงาน
เฉพาะกิจเพื่อแกกฎหมายอันสงผลกระทบตอผูประกอบอาชีพ
ทําการประมง และมีขอสรุปในการแก พ.ร.ก.การประมง 2558 
และที่แกไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 มาตรา แบงเปนประมงพาณิชย 
15 มาตรา และประมงพื้นบาน 3 มาตรา ซึ่งขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนยกรางตัวบทกฎหมาย
 ประเด็นขาดแคลนแรงงาน ชาวประมงใหขอมูลวา 
แมจะอยูใกลเขตชายแดนแตก็ยังขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง 
มีความยุงยากในขั้นตอนจางแรงงานที่ซับซอนและมีคาใชจาย
ดาํเนนิการเขาสูระบบสงู จงึขอใหใชแรงงานกลุมทีถ่อืบตัรสชีมพู 
(บัตรประจําตัวคน ซึ่งไมมีสัญชาติไทย) ตอไป และใหใชมาตรา 
83 แหง พ.ร.ก. การประมงตลอดทั้งป ซึ่งในประเด็นนี้ไดชี้แจง
ตอชาวประมงวา เดิมภาครัฐไดใชมาตรา 83 แหง พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. 2558 กรณีเรงดวนเพื่อแกปญหาขาดแคลน
แรงงาน แตขณะนี้แกปญหาโดยนําเขาแรงงานตางดาวในเรือ
ประมงดวยวธิ ีMOU ซึง่เปนการปกปองตวัแรงงานและเจาของเรอื 
เพื่อใหแนใจวาไมไดใชแรงงานผิดกฎหมาย และตัวแรงงาน
ไดรับคาจางตามที่ตกลง โดยกระทรวงแรงงานไดทํา MOU 
แลว 3 ประเทศ ไดแก พมา กัมพูชา และลาว สวนการจัดตั้ง 
One stop service บริเวณพรมแดนเรื่องแรงงานตองหารือ
หนวยงานที่เกี่ยวของวาดําเนินการไดหรือไม
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 นอกจากนี้ ยังได ชี้แจงประเด็นแจงเข าแจงออก 
เรอืประมงและเครือ่งมอืวเีอม็เอส (VMS) ซึง่ไดทาํความเขาใจเกีย่วกบั
ข้ันตอนการแจงเขา-ออกเรือประมง และเงื่อนไขเอกสารที่ได
ปรับลดลงตามขอเสนอของชาวประมงแลว พรอมทั้งจะเรงชวย
เหลือเรื่องการปดสัญญาณ VMS กรณีเรือไมประสงคออกไปทํา
ประมงเพือ่ลดภาระคาใชจาย ประเดน็เรือ่งอวนลากแมงกะพรุน 
ขณะนีอ้ยูในขัน้ตอนออกประกาศ เพ่ือใหทาํประมงไดตาม ขอเสนอ 
ประเด็นการซื้อเรือคืน ลาสุดไดจายเงินชดเชยงวดที่หน่ึง
เขาบัญชีชาวประมง 250 รายเรยีบรอยแลว คงเหลอืเพียง 2 ราย 
ที่ตองรอคําสั่งแตงต้ังผูจัดการมรดก ปญหาการประกอบอาชีพ 
บางประเด็นตองรวบรวมขอมูลจากจังหวัดตางๆ มาพิจารณา
ดาํเนนิการแกปญหาภาพรวมตอไป สวนประเดน็อืน่ ชาวประมง
ยงัเสนอใหกาํหนดมาตรการบริหารจดัการทรัพยากรประมง พืน้บาน 
พาณชิย และภาคอตุสาหกรรมตอเนือ่งอยางเหมาะสม เพ่ือมุงสู
ความยั่งยืนระดับจังหวัด ซึ่งมอบหมายใหประมงจังหวัด
ไปขับเคลื่อนกิจกรรมตอโดยใชกลไกการทํางานของคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวดั เพือ่นาํปญหาขอเสนอแนะของชาวประมง
พืน้บานและพาณชิยมาพจิารณาหาแนวทางดาํเนนิงานท่ีเหมาะสม
กับทุกฝายภายใตบริบทกฎหมาย และยํ้าวาทุกเสียงสะทอน
จะไมปลอยผาน ขอใหชาวประมงใหความรวมมือกับราชการ 
โดยคํานงึถึงการสรางความยัง่ยนืใหทรพัยากรประมงเปนสาํคญั

2. สถานการณการตลาดเดือนกรกฎาคม 2562

 พาณิชยยันดูแลสินคาประมงใกลชิด เหตุราคาหดเพราะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
 มีรายงานจาก สํานักขาวอินโฟวเควสท เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 25629 วา น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย 
รักษาราชการแทน รมว.พาณิชย เปดเผยวา จากสถานการณ
ราคาสินคาสัตวนํ้าลดลง เนื่องจากมีการลักลอบนําเขาสัตวนํ้า
เขามาในไทย อีกทั้งชาวประมงพาณิชยไดรับความเดือดรอน
จากตนทุนท่ีสูงขึน้จากมาตรการแกไขปญหา IUU ของภาครัฐน้ัน 
กระทรวงพาณิชย ได ร วมกับกรมประมงและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงที่ตลาดทะเลไทย 
ซึ่งเปนตลาดที่มีการขายสงสินคาประมงใหญที่สุดในประเทศ
 ทั้งนี้ จากกรณีที่ไดมีการพูดถึงประเด็นราคาสินคา
สัตวนํ้าตกตํ่า กระทรวงพาณิชยไดติดตามสถานการณราคา
อยางใกลชิด พบวา ภาพรวมเศรษฐกจิโลกอยูในสภาวะชะลอตวั 
ทําใหภาพรวมสินคาหลายๆตัวรวมถึงสินคาประมงชะลอตัว
ไปดวย เห็นไดจากตัวเลข GDP ที่เติบโตลดลงจาก 3.8% 
ในป 2560 เหลือ 3.6% ในป 2561 โดยเศรษฐกิจไมไดชะลอ

เฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน แตชะลอตัวทั้งโลก ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงตออํานาจการซื้อของผูบริโภค ทําใหราคาของ
สินคาเกษตรหลายๆ ชนิดในทองตลาดปรับตัวลดลง
 นอกจากน้ี จากการตรวจสอบขอมูลการนําเขาพบวา 
สัตวนํ้าที่มีการนําเขาปริมาณเพิ่มมากขึ้น ไดแก สินคาสัตวน้ํา
ในกลุมวตัถดิุบทีใ่ชในการแปรรูปเพ่ือการสงออกและเปนวตัถดุบิ
ในภัตตาคาร เชน ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาเทราต 
ปลาค็อด เปนตน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ไมมีในประเทศ จึงไมกระทบ
กับราคาสัตวนํ้าที่จับโดยเรือประมงไทย โดยสินคากลุมดังกลาว
ประเทศไทยไดเปดการคาเสรี สงผลใหไมมีภาษีนําเขา เพื่อเปน
การลดตนทนุวตัถดุบิ และเพิม่ความสามารถในการแขงขนัใหแก
อุตสาหกรรมประมงสงออกของไทย ในสวนของปลาหมึก 
พบวามีการนําเขาเพิ่มขึ้นในเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ถึงแมตัวเลขทางสถิติจะไมไดสงสัญญาณวามีการ
นําเขาสูงมากผิดปกติ ทั้งนี้ กรมการคาตางประเทศสามารถ
กํากับดูแลได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. หากมกีารนาํเขาสนิคาประมงมาในลกัษณะทีเ่ปนการ
ทุมตลาด ผูประกอบการในประเทศสามารถรวมกลุมกนันาํเสนอ
ขอมูลใหเห็นวาการทุ มตลาดนั้นกอใหเกิดความเสียหาย 
โดยมรีายละเอยีดกาํหนดใน พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดและ
การอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542
 2. หากมีขอมูลทางสถิติแสดงวามีการทะลักของ
สินคาประมงเขามาในปริมาณมากและรวดเร็ว ผูประกอบการ
ที่เสียหายตองรวมกลุ มมาย่ืนขอมูลที่แสดงวามีการทะลัก
เขามาแลว กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง จึงจะใช
มาตรการปกปองเพื่อแกไขปญหาภายใต พ.ร.บ. มาตรการ
ปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ได
 พรอมระบุวา สินคาประมงและสินคาประมงแปรรูป
เปนสินคาสงออกที่สําคัญ ทํารายไดใหประเทศมากถึงกวา 
185,000 ลานบาทตอป โดยประเทศไทยเปนผูสงออกสินคา
ทูนากระปองและปลาซารดีนแปรรูป อันดับ 1 ของโลก ในชวง
ทีป่ระเทศไทยไดรบัใบเหลอืงจากสหภาพยโุรป ไทยมคีวามจาํเปน
ตองปรับแกกฎหมายและมาตรการใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล เพื่อใหไทยสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศตางๆ ได
 อยางไรก็ดี ขณะนี้ประเทศไทยไดหลุดใบเหลืองแลว 
แตก็ยังมีความจําเปนตองดําเนินการตามมาตรการตางๆ 
ตอไป ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตอทรัพยากรสัตวนํ้าของไทย
ที่จะเกิดความยั่งยืนแลว ยังสงเสริมใหภาพลักษณสินคาประมง
ของไทยดีขึ้นและเปนการสรางความเชื่อมั่นทางการคาใหแก
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อุตสาหกรรมประมงของไทยอีกดวย ซึ่งจะสงผลดีทําใหไทย
มโีอกาสขยายตลาดสนิคาประมงไดมากขึน้ สามารถสรางรายได
จากการสงออกไดมากขึ้น

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนกรกฎาคม 2562

 ราคาสตัวนํา้ทีส่าํคญับางชนดิในเดอืนกรกฎาคม 2562 
มีความเคลื่อนไหว ดังนี้
 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง
ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 147.45 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 141.55 
บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.17  
  ราคาขายส งกุ  งขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) 
จากตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 141.88บาท ราคา
เพิ่มข้ึนจาก 137.61 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผ านมา
รอยละ 3.10
 3.2 ปลาหมกึกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง
ขายเฉลีย่กโิลกรมัละ 135.50 บาท ลดลงจาก 138.00 บาท/กิโลกรมั 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.81
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา
 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉลีย่
กิโลกรัมละ 79.31 บาท ราคาลดลงจาก 80.53 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 1.51
  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯจากองคการ
สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา
 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
เฉลีย่กโิลกรมัละ 78.61 บาท ราคาลดลงจาก 79.16 บาท/กโิลกรมั 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.69
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่
ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ราคาเพ่ิมขึ้น
จาก 45.24 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.10
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา
 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขายปลาเปด
ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.09 บาท ลดลงจาก 8.13 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.49
  ไมมีรายงานราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป เบอร 2 ในตลาดกรุงเทพฯ

4. แนวโนมของราคาเดือนสิงหาคม 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม
ของราคาเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้
 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 150.39 บาท/กิโลกรัม ราคา
เพิ่มขึ้นจาก 147.45 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 
2.00
  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 
จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 144.00 บาท/กิโลกรัม 
ราคาเพิ่มขึ้นจาก 141.88 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอน
รอยละ 1.50
 4.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 134.14 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง
จาก 135.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.00
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 260.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวจาก
เดือนที่ผานมา
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยู ในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น
จาก 79.31 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.87 
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดบั 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา
 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 77.82 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 
78.61 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.01
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 
120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา
จะอยูในระดับ 48.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัวจากเดือน
ที่ผานมา
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาอยูในระดับ 70.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา
 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.13 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น
จาก 8.09 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.49
  ไมมีรายงานราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป ในตลาดกรุงเทพฯ
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 36.59 75.00

ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 39.39 75.00
ก.ย. 36.90 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. 45.24 70.00
ก.ค. 48.00 70.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 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. 74.89 120.00
มิ.ย. 79.16 120.00
ก.ค. 78.61 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 140.44 139.04

ก.ค. 158.20 157.80
ส.ค. 153.70 152.20
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. 141.55 137.61
ก.ค. 147.45 141.88
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 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. 8.13 26.00
ก.ค. 8.09 -

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 171.80 240.00

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. 138.00 260.00
ก.ค. 135.50 260.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
มิ.ย. 61 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. 80.53 85.00
ก.ค. 79.31 85.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 มีรายงานจาก Undercurrent news เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2019 

ที่ผานมาวา แมวาราคากุงจะยังคงต่ําก็ตาม ปริมาณการสงออกกุงไปยังประเทศ

เอกวาดอร ในชวงครึ่งปแรกของป 2019 ที่ 307,842 ตันสูงกวาปที่ผานมารอยละ 26 

โดยในชวง 6 เดือนที่ผ านมาผลผลิต 139,512 ตัน สงออกไปยังประเทศจีน 

รองลงมาคือ เวียดนามที่ปริมาณ 58,427 ตัน ผลผลิตกุงของเอกวาดอรสงออก

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอันดับที่ 3 ปริมาณ 39,803 ตัน สําหรับมูลคา

สงออกกุงรวมในชวงครึ่งปแรกอยูที่ 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ประเทศสงออกหลัก 

คือ จีนและเวียดนามโดยมีมูลคาสงออกรวมกันสูงถึง 1.11 พันลานดอลลารสหรัฐ

เอกวาดอรสงออกกุง 3 แสนตัน

ในชวงครึ่งปแรก 2019

✤

จีน
เวียดนาม
สหรัฐ
สเปน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เกาหลีใต
รัสเซีย
โคลัมเบีย
อังกฤษ
อื่นๆ

789

324
232

90

83

75
35

27
11 15 89

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ

มูลคาสงออกกุงของเอกวาดอร ในชวงครึ่งปแรก
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2, 200

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42

ลูกเปดไขซีพี 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 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

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

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

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

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

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

15 - 15 - 15 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767 14,833 15,800

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.3 รวมกับ กษ.จังหวัดสกลนคร

จัดประชุมแผนภาคอีสานเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม)

สศท.5 จัดประชุม Focus Group การจัดการความเสี่ยงฯ มันสําปะหลัง

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 นําโดย นางเพ็ญศิริ 
วงษวาท ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) 
รวมกบัสาํนกังานเกษตรและสหกรณจงัหวดัสกลนคร จดัประชมุการจดัทาํแผนงานบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลุมภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
โดยมนีายกฤษณพงศ ศรพีงษพนัธุกลุ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขตท่ี 11 
เปนประธานการประชุม การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตร

 วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่5 นาํโดย นายสมมาตร ยิง่ยวด ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่5 
จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) จัดประชุมสนทนากลุม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซอุปทานภายใตเกษตร
ยุคใหม สินคามันสําปะหลัง ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปญญา 
วงศศรีแกว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปนประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมหาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงในการผลิตสินคามันสําปะหลังตลอดโซอุปทาน ในปจจัยดานตางๆ ทั้งในดานบุคคล ดานการผลิต ดานการเงิน ดานราคาและ
ดานการตลาด รวมถงึดานนโยบายหรอืกฏระเบยีบตางๆ จากผูเขารวมประชุม
จํานวน 50 ราย ประกอบดวย ผู แทนจากสวนราชการ ตัวแทนจาก
ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา และเกษตรกร ในการประชุมครัง้นีไ้ดขอคดิเหน็ 
และแนวทางการจัดการความเสี่ยงสินคามันสําปะหลังจากผูเขารวมประชุม 
ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชประกอบในการศึกษาวิจัยตอไป

✤

และสหกรณ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ หองประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัสกลนคร อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร มวีตัถปุระสงคเพือ่จดัทาํแผนงานฯ/โครงการ ประจาํปงบประมาณ 2564-2565 ดานการเกษตร 
โดยมีหนวยงานเขารวมประชุม ไดแก ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัด เขารวมประชุมจํานวน 80 คน

✤
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สศท.6 ประชุมการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 และแนวโนม ป 2562

ระดับจังหวัด และแผนการจัดทําผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2563

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) 
เปนประธานการประชุมการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ป 2562 และแนวโนมป 2562 ระดับจังหวัด และแผนการ
จัดทําผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2563 โดยทีมงานสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบดวย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุย 
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร นําเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด
และระดับภาค สวนการนาํเสนอรายงานภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาสที ่2 ป 2562 และแนวโนมป 2562 จงัหวดัชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา 
จนัทบรุ ีและตราด นาํเสนอโดย นางสาวสภิาภรณ สขุสละ นายศริะเวช ธารเพชรวฒันา และนางสาวนํา้ทพิย เมอืงอนิทร โดยผูเขารวมประชมุ 
ไดแก คลังจังหวัด เกษตรและสหกรณจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด) 
และการยางแหงประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

✤

สศท.9 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

ขอมูลดานพืช ภาคใต ครั้งที่ 1/2562

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที ่9 จงัหวดัสงขลา (สศท.9) เปนประธานประชุมคณะทาํงานพฒันาคณุภาพขอมลู
ดานพชื ภาคใต ครัง้ท่ี 1/2562 เพือ่พจิารณาขอมลูสบัปะรดโรงงานป 2561 ยางพาราป 2561 
ปาลมนํ้ามันป 2561 ขาวนาปปเพาะปลูก 2561/62 ณ หองประชุม ชั้น 4 สํานักงานเกษตร
และสหกรณจงัหวดัสงขลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา โดยมผีูเขารวมประชมุ จาํนวน 60 คน

✤
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สศท.10 จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2562

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ปญจะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) พรอมขาราชการและเจาหนาที่ รวมในพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2562 เนื่องใน
โอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 
และแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการและพลังของแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ตาม
รอยพระยุคลบาทในฐานะขาราชการของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
และประเทศชาติ

✤
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การสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบ WTO และการเปดตลาดสินคาเกษตร

ภายใต WTO และ FTA ของไทย”

การประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป 

(พ.ศ.2563 - 2565) และแผนงาน/โครงการ

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบ WTO และการเปดตลาดสินคา
เกษตรภายใต WTO และ FTA ของไทย” ณ หองแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
พรอมทั้งบรรยายเรื่องปจจัยสนับสนุนการเจรจาการคาสูความสําเร็จ โดยมี นางอังคณา พุทธศรี 
ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ กลาวรายงาน และไดรับเกียรติจาก 
นางสาววุฒยา เหมะรัต จาก W. Image and Branding มาบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการเขารวมการเจรจา ใหผูเขารวมสัมมนามีความรูและสามารถนําไปพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการเขารวมการเจรจาที่ดีตอไป

✤

 วนัที ่9 กรกฎาคม 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร พรอมดวยรองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และคณะผูบริหาร 
รวมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2563 - 2565) และแผนงาน/โครงการ ณ หองประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และตดิตามความกาวหนาในการจดัทาํแผนงาน/โครงการ 
ของแตละหนวยงานตอไป โดยมีนายสุรจิตต อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธานในการประชุมทั้งน้ี มีหนวยงานจากภายนอก ไดแก สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และหนวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมการประชุมในครั้งนี้

✤
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สศก. รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

การยางแหงประเทศไทย ครบรอบปที่ 4 ประจําป 2562

สศก. รวมประชุมหารือผูบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2652 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยรองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 3 ทาน คือ นางอัญชนา ตราโช นายฉันทานนท วรรณเขจร และดร.ทัศนีย เมืองแกว รวมประชุม
หารือผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธาน และนายอนนัต สวุรรณรตัน ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวตอนรับ พรอมทัง้แนะนําผูบริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทั้ง 3 ทาน คือ รอยเอก ธรรมนัส พรหมเผา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ และนายประภัตร โพธสุธน ไดรวมหารือถึงแนวทาง
การดําเนินงานและการแกปญหาดานการเกษตร กับผู บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ หองประชุม 134-135 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

✤

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมแสดงความยินดีเนื่อง
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาการยางแหงประเทศไทย ประจําป 2562 ครบรอบปที่ 4 พรอมรวมบริจาคเงินเพื่อกิจกรรม
การกุศลและสาธารณะประโยชน ณ หองประชุมกันตัง อาคาร 3 ชั้น 5 การยางแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) ถ.บางขุนนนท 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

✤
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สศก.รวมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธแนวทางขับเคลื่อนภาครัฐสูยุคดิจิทัล

อยางเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework)

สศก. รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานมหกรรม

“สืบสาน รักษา ตอยอด กษัตริย เกษตร&Agrimuseum Expo 2019”

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร รวมงานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธแนวทางขับเคลื่อน
ภาครัฐสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) โดยไดรับรางวัล Digital Transformation 
Award 2019 สาขา Governments Intelligence รองชนะเลศิ อนัดบั 1 จากโครงการระบบฐานขอมลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) 
โดยมี นายเปรมชัย เกตุสําเภา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร เปนผูแทนสํานักงานศรษฐกิจการเกษตร เขารับรางวัล 
จาก ดร.ปยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ในการนี้ สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร ไดรวมจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธโครงการ Farmer ONE ใหแก
ผูเขารวมงาน โดยมี นายชัฐพล สายะพันธ ผูอํานวยการสวนภูมิสารสนเทศการเกษตร เปนผูนําเสนอ ณ หองคอนเวนชั่น 
โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ

✤

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนางศศิญา ปานตั้น 
เลขานุการกรม รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ตอยอด กษัตริย เกษตร & Agri Museum Expo 2019” 
ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทางดานการเกษตร และชมนิทรรศการ นวัตกรรม
วิถีเกษตรไทยจากศูนยเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ ทั่วประเทศ

✤
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สศก. จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี

และพลังของแผนดิน ประจําป 2562

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พรอมคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 
ประจาํป 2562 เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา
เจาอยูหัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และแสดงความมุงมั่นแนวแนที่จะเปนขาราชการและพลังของแผนดิน 
ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาราชการของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติ

✤
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สศก. จัดกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ จัดกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละถวายเปนพระราชกศุล แดพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ณ กุฎิ เจาอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ           

✤

สศก. รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี

และพลังของแผนดิน ประจําป 2562

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.ทัศนีย เมืองแกว 
รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร และขาราชการ รวมพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2562 เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพฯ และ
รวมลงนามถวายสัตยปฏิญาณฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดง

ความจงรกัภักด ีสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุอยางหาทีส่ดุมไิด และแสดงความมุงมัน่แนวแนทีจ่ะเปนขาราชการและพลงัของแผนดนิ 
ปฏิบัติหนาที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะขาราชการของแผนดินใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติ

✤
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สศก. รวมงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจําป 2562

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
รบัเสดจ็ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปดงาน “งานตรานกยูงพระราชทาน 
สบืสานตาํนานไหมไทย ครัง้ที ่14 ประจาํป 2562” ณ ฮอลล 6-7 ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจังหวดันนทบุรี 
เพือ่เผยแพรพระเกยีรตคิณุสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ทีท่รงมพีระมหากรณุาธคิณุยิง่
ตอวงการหมอนไหมไทย รวมทั้งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย “ตรานกยูง
พระราชทาน” ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผาไหมไทยและสรางเอกลักษณไทยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจน
รวมสืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมผาไหมไทยที่ทรงคุณคา อันมีแหลงกําเนิดจากภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

✤
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