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 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
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เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”
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 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



  จากสถานกาณณน้ําทวมพ้ืนที่ภาคอีสานและภาคเหนือ จํานวน 21 จังหวัด ไดสง
ผลกระทบตอ ภาคการเกษตรเปนอยางมาก ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 พบวาพื้นที่การเกษตร
เสียหายประมาณ 3.36 ลานไร พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 30,773 ไร สัตวไดรับผลกระทบ 1.86 ลานตัว 
รวมเกษตรกร 6 แสนกวาราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงจัด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตร
และสหกรณ ชวยเหลอื ฟนฟ ูดแูลเกษตรกรผูประสบภยั” ขึน้ โดยประสานความรวมมอืจากทกุภาคสวน 
ในการชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลพี่นองเกษตรกรผูประสบภัยหลังนํ้าลด เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และ
สรางการรับรู การเตรียมการดานการเกษตร รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมใหเกษตรกรสามารถ
กลับมาทําการเกษตรกรรมไดอยางรวดเร็ว โดยมอบหมายหนวยงานในสังกัด เชน กรมชลประทาน 
บริหารจัดการนํ้า ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า เครื่องผลักดันนํ้า เครื่องจักรกลอื่นๆ กรมปศุสัตว แจกจายพืช
อาหารสัตว อพยพสัตว สรางเสริมสุขภาพสัตว กรมประมง สนับสนุนเรือตรวจการประมงนํ้าจืด เปนตน 

 ในสวนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดลงพื้นที่ติดตามสถานการณนํ้าทวม
และใหกาํลงัใจแก พีน่องเกษตรกร ซึง่เปนเศรษฐกจิการเกษตรอาสา (ศกอ.) ทัง้ 4 อาํเภอ ไดแก ดอนมดแดง 
นาเยยี เขือ่งใน และอาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ีทีไ่ดรบัผลกระทบจากนํา้ทวม สงผลใหทีพ่กัอาศยัและ
พื้นที่ทําการเกษตรเสียหาย โดยไดรวมพูดคุย ใหคําแนะนํา พรอมทั้งชวยเหลือในเบื้องตน เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน และฟนฟูการทําการเกษตรหลังนํ้าลด ซึ่งหลังจากนี้ สศก. และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ จะลงสํารวจและประเมินผลพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย ไมวาจะเปนพืช 
ประมง และปศุสัตว เพื่อรายงานผลตอกระทรวงเกษตรฯ ตอไป ซึ่งอยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ 
ไดดําเนินการตามแนวทางมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยในระยะเรงดวน เพื่อให
สามารถเบิกจายเงินชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหกับพี่นองเกษตรกรผูประสบภัย
ไดอยางรวดเร็ว

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 นางเพญ็ศริ ิวงษวาท ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรที ่3 จงัหวดัอดุรธาน ี(สศท.3) เปดเผยวาจงัหวดัสกลนคร
เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดยในป 2561 จังหวัดสกลนครมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป 
2 ลานไร มีพื้นที่ผลิตขาวอินทรีย จํานวน 14,298 ไร และมีครัว
เรือนเกษตรกรผลิตขาวอินทรีย จํานวน 907 ครัวเรือน จังหวัด
สกลนครจึงเปนแหลงผลิตขาวอินทรียสงออกที่สําคัญของ
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระแสการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคที่เนนความใสใจเรื่องสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมซึง่สอดคลองกบัความตองการของตลาดขาวอนิทรีย
ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายไดและความ
มั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ 
จังหวัดอุดรธานี

 นายเศวต ชื่นบุญ ประธาน กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรียสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ไดกลาววา จงัหวดัสกลนครมีการรวมกลุมสมาชกิและการดาํเนิน
การธุรกิจสงออกขาวอินทรีย เมื่อป 2556 รวมเปนระยะเวลา 
5 ป โดยในป 2561 มีสมาชิกทั้งหมด จํานวน 127 ราย มีพื้นที่
เพาะปลูกขาวอินทรีย 3,000 ไร และมีผลผลิตขาวอินทรีย
ร วม  1 , 050  ตั น  ในการ รับรองผลิ ตภัณฑ  อิ นทรี ย 
ตามมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน Japanese Agricultural 
Standard–Organic (JAS) ,United States Department 
of Agriculture (USDA) ,Canada Organic Regime (COR), 
The National Organic Program (NOP) และ รับรองระบบ
เกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) เปนตน โดยกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียอําเภอสวางแดนดินมีปริมาณผลผลิตชุมชนเกษตรอินทรียอําเภอสวางแดนดินมีปริมาณผลผลิต

การผลิตขาวอินทรียสงออก

สรางอาชีพมั่นคง ทํารายไดไมยาก
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สงออกขาวอนิทรียขาวเปลอืก จาํนวน 370 ตันตอป ชนิดพนัธุขาว
และราคารบัซือ้จากเกษตรกรทีส่งออก ไดแก ขาวเหนยีวดาํ ราคา 
กโิลกรมัละ 25 บาท ไรเบอรรี ่ราคากโิลกรมัละ 22 บาท ขาวหอมนลิ 
ราคากิโลกรัมละ 18 บาท และขาวมะลิแดง ราคากิโลกรัมละ 
16 บาท สวนราคาขาวหอมมะลิ 105 และ ขาวเหนียว กข 6 
จะรับซื้อในราคาที่สูงกวาตลาด กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งแนวโนม
ป 2562 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จํานวน 338 ราย มีการขยายพื้นที่ทํา
นาอินทรียเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,000 ไร และปริมาณผลผลิต
ขาวอนิทรยีสงออกเพิม่ขึน้ จาํนวน 570 ตนั ทัง้นีม้กีารตกลงการทาํ
สัญญารวมการซื้อขาย MOU รวมกับบริษัทผูสงออกขาว และ
รับซื้อในราคาตามที่ตกลงแนนอน ทําใหเกษตรกรในพื้นที่
เห็นความสําคัญในการเลิกใชสารเคมีหันมาผลิตขาวอินทรีย
เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาจูงใจและมีแหลงรับซื้อแนนอน 
สงผลใหเกษตรกรมีความเชื่อมั่นตามนโยบายตลาดนําการผลิต 
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่แนนอนและมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 นายชวลิต วงศสามารถ เปนสมาชิกกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลาววา 
ตนเคยไดรับสารพิษแพสารเคมีและมีการการใสปุยเคมีทําให
ตนทนุการผลติสงูประกอบกบัคนในครอบครวัเปนโรคเบาหวาน 
จงึมแีนวคดิในการใสใจดแูลรกัษาสขุภาพ โดยเลกิใชสารเคมแีละ
ปุยเคมี และเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใหเขาสูระบบเกษตรอินทรีย
โดยการใชอินทรีย วัตถุและสามารถหาไดง ายในทองถิ่น 
จงึสงผลใหปจจบุนัมตีนทนุการผลติลดลง แมวาผลผลติขาวอนิทรยี
ทีไ่ดในระยะแรกของการปรบัเปลีย่นไมแตกตางกบัการผลติขาว
แบบใสปุ ยเคมีมากนัก แตผลผลิตขาวอินทรียมีมูลคาสูงขึ้น

แมวาผลผลิตขาวอินทรียที่ไดในระยะ

แรกของการปรับเปลี่ยนไมแตกตางกับ

การผลิตขาวแบบใสปุยเคมีมากนัก แต

ผลผลิตขาวอินทรียมีมูลคาสูงขึ้นจากการ

ขายไดในราคาสูงกวาทองตลาด ตนเลิก

ใชปุยเคมีและสารเคมีเปนระยะเวลา 10 ป

“

”
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เพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการบริโภคนําไปขาย ทําให
มีรายไดเพิ่มขึ้น 80,000 บาทตอป และชวยลดภาระคาใชจาย
ในครัวเรือนลดลง
 ดังนั้น การผลิตขาวที่อาศัยปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี 
และสารเคมีอื่นๆ เปนการทําการเกษตรที่สงผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมโดยตรง โดยเฉพาะความเสือ่มโทรมของดนิซึง่สงผล
กระทบตอเนื่องไปถึงผลผลิตขาวที่ลดต่ําลงและตองใชปุยเคมี
เพิ่มขึ้น เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากขาวเคมีเปนขาวอินทรีย 
เพือ่ลดการใชสารเคม ีประกอบกบัการรวมกลุมขาวอนิทรยีและ
สรางเครือขายใหเกิดความเขมแข็ง จึงเปนกระบวนการ พัฒนา

ระบบการผลิตขาวไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้การผสมผสาน
เชือ่มโยงการใชปจจยัการผลติทางชวีภาพระหวางการเพาะปลกู
พชืหลากหลายชนดิหรอืการทาํเกษตรผสมผสาน ทาํใหเกษตรกร
มีความปลอดภัยดานสุขภาพ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กอใหเกิดความยั่งยืนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมตอไป จึงกลาวไดวาการขยายตัวของกระแส
ความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ จะสงผลใหมีการพัฒนาไปสูการทําเกษตรอินทรีย
ในเชิงพาณิชยเปนที่ยอมรับในระดับสากลได

จากการขายไดในราคาสูงกวาทองตลาด 
ตนเลิกใชปุยเคมีและสารเคมีเปนระยะ
เวลา 10 ป ในปจจบุนัมพีืน้ทีท่าํการเกษตร
ทั้งสิ้น 54 ไร มีพื้นที่ปลูกขาวอินทรีย 
จํานวน 36 ไร  ปริมาณผลผลิตรวม 
13,500 กก. มีพันธุ ขาวเหนียวกข 6 
ขาวจาวหอมมะลิ 105 ขาวไรเบอรรี่ 
มาตรฐานทีไ่ดรบัการรบัรอง NOP สงผลให
มีรายไดจากการขายขาวเปลือกอินทรีย
สงออกปละ 203,500 บาท นอกจากนี้
ผลพลอยไดจากการทาํนาอินทรียยังไดทํา
เกษตรผสมผสานมีการขุดบอเก็บกักนํ้า 
เจาะบอบาดาล ปลูกมะนาว ปลูกพืชผัก
ตามฤดูกาล ขา ตะใคร มะเขือเปราะ 
มะละกอ กลวยนํ้าหวา เพาะเห็ด ปลูกไว

✤
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  สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตรที ่2 (สศท.2) สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
(สศก.) จัดประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และเครือขาย
ภาคประชาสังคมระดับจังหวัด เกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและ
ไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ของขาวเหนียวนาปและ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดแพร ณ หองประชุมเวียงโกศัย 
ศาลากลางจังหวัดแพร เพื่อใหผลการศึกษาดังกลาวมีความ
ถูกตอง ครบถวน สมบรูณ สอดคลองกบัสภาพพืน้ทีอ่ยางแทจริง 
และภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนในการ
จัดทําแผนงานโครงการภายใต โครงการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning 
by Agri-Map) ในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
เพือ่เปนขอเสนอแนะใหหนวยงานจงัหวดันาํไปกาํหนดแผนงาน
โครงการที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนหนวยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถกาํหนดนโยบายสนบัสนนุ
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตร
ที่สําคัญ (Zoning by Agri Map) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ในการประชุมคร้ังน้ี สศท. 2 ไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ เพื่อกําหนด
เปนแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลดานกายภาพ 
และเศรษฐกิจการเกษตร ไดแก ศักยภาพพื้นที่ โครงสราง
พื้นฐานการผลิตการตลาด ตนทุนผลตอบแทน การจัดทําบัญชี
สมดุลอุปสงคอุปทาน (Demand Supply) และวิถีตลาด
ของสินคา Top 4 ที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross 
Province Product : GPP) สูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ขาวเหนียวนาป พริกชี้ฟาเม็ดใหญ และโคเนื้อ รวมทั้ง
สนิคาทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพสาํหรับปรับเปลีย่นกจิกรรมการผลิต
ในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม เพื่อการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 แนวทางบริหารจัดการสินคาเกษตรสําคัญ

ตามความเหมาะสมดวยแผนท่ี Agri-Map ของจงัหวดัแพร 

จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
และขาวเหนียวนาปในพื้นที่ S1S2 มุ งเนนใหเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุน
การผลิตดวยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช

ผลการหารือรับฟงความคิดเห็น

ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ 
และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตภายใตโครงการ Zoning by Agri Map 

จังหวัดแพร ชูไมผลหลายชนิด พรอมแนะหันกลับมาปลูกไมมีคา ควบคูกับถั่วลิสง

และสมุนไพรตางๆ สรางรายไดรายเดือนชวงรอเงินกอน

โดย สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
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ภาครัฐและภาคเอกชนควร

รวมบูรณาการบริหารจัดการ

สินคาสมเขียวหวานโดยวางแผน

ผลิตการตลาดอยางเปนระบบ

เพื่อลดปญหาผลผลิตออก

กระจุกตัวราคาขายตกตํ่า

“

”

ตลอดกระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน 
สรางกลุ มที่เขมแข็งเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองทั้งในเรื่อง
จัดหาปจจัยการผลิตและการตลาด รวมทั้งสร างระบบ
การบริหารจัดการกลุมที่มีประสิทธิภาพ กลุมที่ 2 การผลิต
ขาวโพดเลีย้งสตัวและขาวเหนยีวนาปในพืน้ที ่S3 N กลาวคอื 
กรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิต สามารถปรับเปลี่ยน
ขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่ S3 N จํานวน 305,665 ไร และ
ขาวเหนยีวนาปในพืน้ที ่S3 N จาํนวน 63,135 ไร พืน้ทีส่วนใหญ
อยูในอําเภอลอง อําเภอรองกวาง อําเภอวังชิ้น และอําเภอสอง 
ซึง่มศีกัยภาพความเหมาะสมในการปลกูไมผล เชน สมเขยีวหวาน 
แกวมังกร พืชไร เชน ถ่ัวลิสง และพืชสมุนไพร แตหาก
ไมปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ที่สืบเนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่
เพาะปลูกนอย เนนปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทาง
ในการพัฒนาคือ มุงเนนการปรับปรุงคุณภาพดินใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัการปลกูขาวเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหเพ่ิม
สงูข้ึนดวยการตรวจวเิคราะหดนิรายแปลง ใชสารปรบัปรงุบาํรงุ
ดินตามคาวิเคราะหดิน ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน 
การจัดหาแหลงนํ้า ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะหลายประการ 
อาทิ กรณีขาว ควรมีการสงเสริมการผลิตขาวตามมาตรฐาน 
GAP แบบครบวงจรจําหนายใหแกโรงสีที่ไดรับมาตรฐาน GMP 
เพื่อยกระดับราคาเพิ่มมูลคาสินคาใหสูงข้ึน สนับสนุนการผลิต
ขาวอินทรียเนนกลุมตลาดเฉพาะหรือกลุมรักสุขภาพ กรณี
สมเขียวหวาน ภาครฐัและภาคเอกชนควรรวมบรูณาการบริหาร
จัดการสินคาสมเขียวหวานโดยวางแผนผลิตการตลาดอยาง
เปนระบบเพื่อลดปญหาผลผลิตออกกระจุกตัวราคาขายตกตํ่า 
รวมถึงการสรางความแตกตางของราคาและตลาดรบัซือ้สมเขยีว
หวานอินทรียและเคมีเพื่อเปนแรงจูงในการผลิตสมเขียวหวาน
อนิทรยีแกเกษตรกร การปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐาน เชน แหลงน้ํา 
การจัดเก็บขอมูลปริมาณการใชนํ้าสําหรับทํานา การบริหาร
จัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเพิ่มผลิตภาพขาว
ในพื้นที่ S3 N ขอเสนอแนะอื่นๆ ควรหันกลับมาสงเสริม

การปลูกไมมีคาเชิงเศรษฐกิจเหมือนอดีตที่ผานมา เชน ไมสัก 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชุมชน สรางสมดุลระบบนิเวศดินและนํ้า 
ทําใหคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน ซึ่งควรวางแผน
การผลติเพือ่สรางรายไดกอนทีจ่ะไดผลตอบแทนจากการปลกูไม
มีคา อาทิ การปลูกพืชผักพื้นบาน ถั่วลิสง สมุนไพร สรางรายได
รายเดอืนใหแกเกษตรกรในชวงทีย่งัไมสามารถตดัไมจาํหนายได 
กรณสีนิคาอืน่ๆทีน่าสนใจ อาท ิมะนาว พรกิช้ีฟาเม็ดเล็ก ซ่ึงควร
มีการถายทอดองคความรูคําแนะนําในการปลูก จัดหาแหลงนํ้า
ใหเพยีงพอ และมุงเนนสงเสริมการผลติในรูปแบบเกษตรพนัธสญัญา 
(Contract Farming) ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อสรางความเปนธรรมใหแกผู รับซื้อและเกษตรกร 
อยางไรก็ตาม สินคาที่จะนํามาสงเสริมเปนสินคาทางเลือก
ในการปรับเปลี่ยนควรมีการวางแผนผลิตการตลาดตลอดจน 
การบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทาน 
การจัดทําฐานขอมูลผู ประกอบการ ปริมาณความตองการ
รายสนิคา เพ่ือใหหนวยงานระดับจงัหวดัสามารถวางแผนบรหิาร
จัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลทั้งดาน
อุปสงคอุปทาน อีกท้ังควรคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ระหวาง
การดําเนินโครงการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
นโยบายการคาทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ
ทีเ่กีย่วของควรมแีนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่เตรยีม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดวย โดยขอมูล
ที่นํามาประกอบการพิจารณาจะตองเปนเชิงลึกเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาระดบัพืน้ที ่เกษตรกรมีความเปนอยูทีดี่ 
มีความมั่นคงทางดานรายไดอยางยั่งยืน

✤
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โดย อิศราภรณ  ชัยกุณา 
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน...

ทางรอดของเกษตรกรไทย

 แนวโนมการพฒันาการเกษตรไทยกาํลงัตกอยูในภาวะ
ที่นาเปนหวงอยางยิ่ง เนื่องจากพบวาในปจจุบันนี้ มีจํานวน
เกษตรกรรายยอยลดลง คนจนจากภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม
จะลมละลาย ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการหันเขาสูภาคอุตสาหกรรม
และบริการ รวมทั้งเปนแรงงานในภาคเกษตร ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงโครงสรางการพัฒนาประเทศและเกิดการ
ถดถอยของวิถีการเกษตร ซึ่งหากเปนเชนนี้ตอไปโดยไมมีการ
พัฒนาแกไขอยางจริงจัง จํานวนเกษตรกรไทยจะคอยๆ ลดลง
อยางตอเนื่อง เพราะเกษตรกรอิสระรายเล็กรายนอยจะคอยๆ 
เลิกไป หรือเปลี่ยนไปเปนแรงงานรับจางในโรงงาน ที่ยังเหลือ
อยูบางคงเปนกลุมเกษตรกรพันธะสัญญา และทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภายใต กระแสโลกาภิวัตน  
ภาคเกษตรกรรมไทยกําลังเผชิญกับปญหาความยากจนอันเกิด
จากความไมเปนธรรมทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมือง ปญหา
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยในปจจุบันมีหลายประการ เชน 
 1. ปญหาที่ดินทํากิน เกษตรกรจํานวนมากไมมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินทํากิน อีกทั้งเกษตรกรที่ยัง
มีที่ดินจํานวนมากแตละปตองสูญเสียที่ดินทํากินใหกับสถาบัน
การเงนิ ปญหาการเขาไมถงึทรัพยากรการผลติ โดยเฉพาะนํา้ ทะเล 
ปา และทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหลาย ซึ่งเปนฐานชีวิตของ
เกษตรกรและชาวประมงขนาดเล็ก รวมทั้งสิทธิเกษตรกร
ในดานการเขาถึงพันธุกรรมพืชและสัตว ยังไมไดรับการยอมรับ 
ทําใหเกษตรกรรายยอยขาดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และ
พึ่งพิงตนเองไมได 
 2. ปญหาตนทุนการผลิตสูงขึ้น อันเน่ืองจากปจจัย
การผลิตมีฐานจากการใชพลังงาน ตนทุนปุย ยา แรงงานสูงขึ้น 
ฐานทรัพยากรอาหารลดลง และแมวาปจจุบันมีแนวโนมวา
ผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาดี แตราคาที่เพิ่มขึ้นเหลานี้
ไมแนวาจะสงผลประโยชนกลับมาที่เกษตรกร รวมทั้งราคา
อาหารท่ีแพงข้ึนก็กลายเปนคาใชจายของเกษตรกรที่สูงขึ้น 
และสงผลลบตอคนจนเมืองเชนกัน

 3. ปญหาเร่ืองสุขภาวะ ทุกฤดกูารผลิตไมวาจะเปนขาว 
พืชไร พืชสวน หากไดออกไปในไรนาก็จะไดกลิ่นสารเคมีกําจัด
หญากําจัดแมลงทั่วทุกหนแหง เกิดผลกระทบทั้งเกษตรกรเอง
และผูบรโิภค เกษตรกรเองหนกักวาเพือ่นเปนผูไดรับผลกระทบ
โดยตรงในฐานะเปนผูใชยาและเปนผูบริโภคผลผลิตดวย
 4. ปญหาเร่ืองตลาด ตลาดเปนของพอคาแตการลงทนุ
และความเสี่ยงเปนของเกษตรกร เกษตรกรจึงไมมีสวนในการ
ตดัสนิใจกาํหนดราคาตลาด ราคาผลผลติการเกษตรจงึไมเปนธรรม 
ไมแนนอน ขึ้นๆ ลงๆ ตามอํานาจซื้อของพอคาขณะที่ราคา
ปจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ไมเคยลดลง
 5. ปญหาทีม่าจากนโยบายพลงังาน และปญหาอนัเกดิ
จากการขาดแคลนน้ํามนั ทาํใหเกิดผลกระทบตอการผลติในภาค
เกษตรกรรมเนือ่งจากการขยายพืน้ทีป่ลกูพชืนํา้มนัท้ังหลาย และ
สงผลกระทบในหลายมิติ เชน พื้นที่เกษตร ปญหาการใชที่ดิน
ทีถ่กูเปลีย่นแปลง รวมทัง้การเปลีย่นแปลงระบบเกษตร ซ่ึงความ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากโครงสรางการผลิตเปลี่ยนแปลง 
ตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัยผลกระทบตอทรัพยากร
ธรรมชาติ ฐานอาหาร และสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากการ
ขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น การใชสารเคมี
อยางเขมขนและการบุกรุกพื้นที่ปา   
 จากสภาพปญหาดังกลาว สงผลใหเกษตรกรไทยประสบ
ปญหาคุณภาพชีวิต ที่ขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ พึ่งพาตนเองไมไดอีกทั้งยังมีผล
กระทบตอผูบรโิภคโดยตรงอกีดวย  ดงันัน้ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื
จึงเปนโอกาสที่เกษตรกรไทย จะหันมาใหความสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อนํามาพัฒนาความสําเ ร็จ
ใหกับการประกอบอาชพีดานการเกษตรใหกับตนเอง ครอบครวั 
เพื่อความกินดี อยูดี และสามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนแสดงไดดังภาพที่ 1  
 เกษตรกรรมย่ังยืน (Sustainable Agriculture) 
เปนแนวคดิทางการเกษตร ทีต่องการปรบัเปลีย่นการเกษตรกระแสหลกั
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ใหหันมาคํานึงถึงสมดุลของระบบนิเวศในไรนา ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังกอใหเกิดผลกําไรจากการผลิต มีการ
เกือ้หนนุใหเกดิความยติุธรรมทางสงัคม เพิม่คณุธรรมและคณุคา
ของมนุษย เปนการนําไปสูการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ในหลาย ๆ  ลกัษณะ (สาํนกัวางแผนการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม,2554)  เชน
 1. ความสามารถของระบบเกษตรที่รักษาอัตราของ
การผลิตใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดความ เสียหายในระยะ
ยาวติดตอกันภายใตสภาพแวดลอมที่เลวราย หรือไมเหมาะสม 
ซึง่อาจจะ เกดิขึน้อยูเปนประจําจนเปนลกัษณะประจาํของทองถิน่ 
เชน ดินเปนกรด หรือดินเค็ม พื้น ที่ดินที่มีสภาพน้ําทวม
ทุกปเปนตน หรือเกิดขึ้นเปนครั้งคราวไมสมํ่าเสมอ เชน นํ้าทวม 
ฉับพลัน ฝนแลง โรคศัตรูพืชระบาด เปนตน  
 2. ระบบเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธและเก้ือกูล
กับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของแตละ
ภูมินิ เวศ สามารถให ผลผลิตที่ปลอดภัยอย างเพียงพอ
ในการยังชีพ มีการผลิตที่หลากหลาย  

 3. ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตร 
กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
ซึ่งนําไปสู การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและผูบริโภค  
 จะเห็นไดวาเกษตรแบบยั่งยืน มีกระบวนการจัดการ
พื้นที่อยางเปนระบบ และไมใชสารเคมี ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถ
บริหารจัดการผลผลิตไดดวยตนเอง  ซึ่งสุดทายเกษตรกร
จะสามารถพึ่งพาตัวเองได สงผลใหชีวิตความเปนอยู ดีขึ้น
ทั้งในแงของเศรษฐกิจและสุขภาพในภาพกวางตอไป เกษตรกร
ไมนอยทีก่าํลงัแสวงหาโอกาสและทางรอดในการประกอบอาชพี 
ลองหันมาใหความสนใจกับเกษตรย่ังยืนและทําความเขาใจ 
ศึกษาและลงมือทําก็จะพบกับความสําเร็จซึ่งอยูไมไกล

✤

เกษตรธรรมชาติ ระบบเกษตร
ที่ยึดหลักสําคัญ 4 ประการ 
ไดแก ไมมีการไถพรวนดิน 

งดเวนการใสปุย ไมกําจัดวัชพืช 
ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

เกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่
เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแตละ
ชนิดเกื้อกูลกันอยางเปนวงจร 
เชน อาหาร แรธาตุ พลังงาน  
อากาศ เปนตน และกอให

เกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
สูงสุดตอระบบฟารม

ระบบการเกษตรที่มีกิจกรรม
การผลิตหลายชนิดโดยการแบง

พื้นที่ออกเปน 4 สวน 
1) ขุดสระกักเก็บนํ้า 30% 

2) ปลูกขาว 30% 
3) ปลูกไมผลไมยืนตน 30% และ 

4) สรางสิ่งปลูกสรางเชน ที่อยูอาศัย 
โรงเรือน เลี้ยงสัตว ฉาง 10% ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ระบบเกษตรที่ทําในพื้นที่ปา เชน 
ปลูกพืชแซมในพื้นที่ปาธรรมชาติ 

นําสัตวไปเลี้ยงในปา เก็บผลผลิต
จากปามาใชประโยชนอยางยั่งยืน 

รวมทั้ง การสรางระบบเกษตร
ใหมีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศ

ปาธรรมชาติ คือมีไมยืนตน
หนาแนน มีรมไมปกคลุมและมี

ความชุมชื้นสูง

เกษตรอินทรีย ระบบเกษตร
ที่เนนความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนการ

ปรับปรุงบํารุงดิน  เคารพตอ
ศักยภาพทางธรรมชาติของพืช 
สัตว และนิเวศเกษตร เกษตร
อินทรีย จึงลดการใชปจจัย
การผลิตจากภายนอก และ
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี 
ขณะเดียวกันประยุกตใช

ธรรมชาติ ในการเพิ่มผลผลิต
และพัฒนาการตานทานโรค

เกษตรกรรมยั่งยืน

ไมใชสารเคมี เนนการจัดการพื้นที่

เกษตรกรรมยั่งยืน

ไมใชสารเคมี เนนการจัดการพื้นที่
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เศรษฐกิจพอเพียงไปใชที่บานเกิด แนวคิดเร่ิมแรกเมื่อเดินทาง
กลับบานเกิดคือ การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพอหลวง โดยไดรับแรงบันดาลใจจากคุณลุงทานหน่ึง
ที่เลาใหฟงและใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยการดํารงอยูและปฏิบัติตนอยูบนเสนทางสายกลาง อยูบน
ความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุ มกันในตัวที่ดีพอ
สมควร ซึ่งไดฟงแลวคิดวาเรานาจะทําได เพราะเราอยูกับการ
ทําการเกษตรมาต้ังแตแรกเกิด จึงไดเร่ิมศึกษาหาความรูตาม
หนังสือบาง ทางอินเตอรเน็ตบาง พรอมไดเลาใหครอบครัวฟง
วาอยากทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่จะชวยใหครอบครัวอยูไดแบบยั่งยืน แตทุกคนในครอบครัว
ไมเห็นดวย เพราะตองมีการปรับพื้นที่โดยการปรับพื้นที่นา
มาขุดสระน้ําและใหเปนสวน ซึ่งตองใชเงินลงทุน แตตนเองก็
ไมละทิง้แนวคดิทาํการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลังจากลาออกจากงานที่บริษัท ก็เร่ิมทําความฝนตนเอง
ใหเปนจรงิ เริม่ตนดวยการปลกูผกัทีต่วัเองชอบกนิ รวมถงึพชืผกั
สวนครัวตางๆ ไปพรอมกับการปลูกพลู ปลูกกลวย และอื่นๆ 
ที่กินได เหลือกินก็นําไปขายใหชาวบานและชุมชนใกลเคียง 
ขณะเดียวกัน ก็ไดเขารับการฝกอบรมตามโครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนราชการจัดขึ้น ทําใหไดรูวิธีการและ
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหมๆ จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม โดยทุกครั้งที่ไปเรียนและเขารับการ

 ละออง ภูจวง อายุ 34 ป ปจจุบัน อยูบานเลขที่ 71 
หมู ที่ 16 ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เปนเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) 
ซึ่งได ใช ความพยายามฟนฝ าป ญหาอุปสรรคจนประสบ
ผลสํ า เร็ จระดับหนึ่ ง  เป นแบบอย  างแก  เยาวชนและ
เกษตรกรทั่วไป คุณละออง เลาใหฟงวา หลังจากสําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือป 2544 ไดไป
สมัครงาน และเข าทํางานที่บริ ษัท ไทยซัมมิกฮาร  เนส 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
แผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ตําแหนงพนักงานทั่วไป 
ทําหนาท่ีแจกจายเอกสาร และธุรการทั่วไป ทํางานได 9 ป 
และระหวางนี้ยังศึกษาตอจนจบ ปวส. ที่โรงเรียนเทคโนโลยี
ศรีราชา (ภาคค่ํา 2 ป) อีกดวย จุดเปลี่ยนอาชีพตอสํานึก
รักบานเกดิ ตลอดระยะเวลาของการทาํงานทีบ่รษิทั ไทยซมัมกิ
ฮารเนส นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เปนไปดวยดีดวยความมุงมั่นตั้งใจทํา เปนที่ยอมรับ
ของนายจาง และเปนที่รักใครของพี่ เพื่อน และนองๆ ในบริษัท 
แมการทํางานที่บริษัทจะไมมีปญหาเกิดขึ้น แตปญหาเรื่อง
สวนตัวเริ่มเกิดขึ้นดวยสํานึกตอผูมีพระคุณท่ีใหกําเนิดเร่ิมเขาสู
วัยชรา ไมมีคนดูแล ประกอบกับไมมีผูเลี้ยงดูลูก ดวยความ
สาํนกึตอผูมพีระคณุและแผนดนิเกดิ จงึคดิทีจ่ะกลบัไปหางานทาํ
ที่บาน หาอาชีพที่จะตองมีรายไดเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัว
หลังจากที่ตองลาออกจากงานที่บริษัท นอมนําหลักปรัชญา

“พลิกผืนนาเปนเกษตรผสมผสาน

สรางรายไดไมขาดมือ”
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ฝกอบรมจะมีคําถามจากคนรอบขางตลอดวาจะเรียนไปทําไม 
แคปลูกผักใครๆ ก็ทําได วันหนึ่ง คุณลุงเลาใหฟงวา มีการ
เปดรับสมัครเขารวมโครงการพระราชดําริฯ จํานวน 5 คน 
นับเปนโอกาสอันดี จึงสมัครเขาเปนนักเรียนในโครงการ
พระราชดําริฯ หลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถี เศรษฐกิจ
พอเพียงและองคกรภาคี โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุ มกันชุมชน ทําใหได
ความรูโดยมีหลักการสําคัญที่นํามาปรับใชในการทําการเกษตร
คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับ
ความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู  
และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม
การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ยังมุ งเนนการสรางกระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการ
ของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร การทําการเกษตร
เริ่มเปนรูปเปนรางมากขึ้นขณะเดียวกัน ไดรับการคัดเลือก
จากสํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
และไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรตนแบบ โครงการเกษตรกร
รุ นใหม (Young Smart Farmer) จังหวัดมหาสารคาม 
กรมส งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ความสําเร็จการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไรเศษ เริ่มจากขุดสระนํ้าในไรนา 
1 บอ แลวปลูกพืชผัก ไมผล และอื่นๆ 2 ไร เมื่อมีรายได
จึงนําเงินมาขุดบอเพ่ิมอีก 1 บอ ปจจุบัน ขยายพื้นที่ปลูก
ออกเปน 4 ไร 52 ตารางวา โดยปลูกพืชหลากหลายชนิด 
ดังนี้ 1. กลวย 120 กอ มี 20 สายพันธุ ไดแก พันธุกลวยหอม
ขอนแกน หอมไตหวัน หอมทุเรียน กลวยไขกําแพงเพชร 
กลวยนาก กลวยหมูสีขาวก่ํา กลวยหมูสี กลวยเขียวใหญ 
กลวยเล็บมือนาง กลวยหอมมอญ กลวยตีบ กลวยเทพนม 
กลวยหกัมกุ กลวยนํา้วา กลวยเตา กลวยพะโล และกลวยงาชาง 
2. ขา 350 กอ มี 3 สายพันธุ ไดแก พันธุขาเหลือง ขาใหญ 
และขาแดง ขายหนอ 5-7 หนอ/10 บาท และขายพันธุถุงละ 
25 บาท ตนขจร 60 ตน 3. มะนาวพันธุแปนพิจิตร 60 ตน 
และพันธุตาฮิติ 2 ตน ไมผล มี มะมวง ขนุน มะขามหวาน 
มะขามเปรี้ยว และสมโอ รวม 25 ตน 4. พลู 200 หลัก 
ราคาขาย 100 ใบ/25-30 บาท มีรายไดทุกวัน เฉลี่ยเดือนละ
ไมนอยกวา 3,000 บาท 5. ผลิตผักปลอดสารพิษหลายชนิด 
เชน คะนา ผักสลัด หอม ฯลฯ เพาะผักสวนครัวไวสําหรับ
แจกจายผู ที่มาเย่ียมชมศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงอีก
จํานวนหน่ึง 6. เลี้ยงปลา 2 บอ มีปลาธรรมชาติ และปลอย
ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร และปลาหมอ เลี้ยงหมูหลุม 4 ตัว 
เลี้ยงเปดและเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง ประมาณ 50 ตัว และทํานา 
8 ไร นวัตกรรมที่นํามาใชในไรนา คือไดคิดคนสกีตอพวงกับ
รถไถเดินตาม ประโยชน คือลดตนทุนการผลิตไมตองจาง

โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรางภูมิคุมกันชุมชน ทําใหไดความรูโดยมีหลักการสําคัญที่นํา

มาปรับใชในการทําการเกษตร คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง 

สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรางภูมิคุมกันชุมชน ทําใหไดความรูโดยมีหลักการสําคัญที่นํา

มาปรับใชในการทําการเกษตร คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง 

สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริม

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม

“

”
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รายไดเฉลี่ยปละ 220,000 บาท สงผลใหครอบครัวอยูเย็น
เปนสุขและยั่งยืน คุณละออง บอกวา ทุกครั้งท่ีมีเงินรายได
จากการจําหนายผลิตผล จะแบงออกเปนสวนๆ สวนหนึ่ง
เก็บออมไว อีกสวนไวเปนคาใชจายในครอบครัวและเปน
เงินลงทุนในการทําการเกษตร และอีกสวนจะพาครอบครัว
ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเกษตรกรตนแบบ
ที่ประสบผลสําเร็จในแตละดาน รวมถึงทุกครั้งเมื่อมีการ
จัดฝกอบรมเพื่อใหรู วาการทําการเกษตรจะตองไมหยุดนิ่ง 
ตองพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา เมื่อไดรับการถายทอดแลวก็
นําเรื่องการคิดตนทุนในการผลิตมาใชกอนที่จะลงมือทําการ
ผลิตพืชแตละชนิดกอน การขยายผลสูชุมชน วิสัยทัศนคือ 
“ยึดมั่นในปรัชญา, พัฒนาตามข้ันตอน, สอนใหพึ่งตนเอง” 
จากความสําเร็จในการทําเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เมือ่ป 2558 ไดรับการคดัเลอืกจากจงัหวดัมหาสารคาม 
ใหจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย 
ประจําตําบลขามเฒาพัฒนา จะเห็นวาคุณละอองเปนคนรุน
ใหมทีม่คีวามกตญัตูอพอแมแลวกลับมาฟนฟอูาชพีแบบดัง้เดมิ
ใหเป นอาชีพใหมที่ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ
ลดความเสีย่งดานการตลาดและราคา มรีายไดและผลตอบแทนทีด่ี 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีความสุข ทานท่ี
สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู กับคุณละออง ติดตอไดที่ โทร. 
(087) 145-6552 หรือ Facebook ละออง ภูจวง หรือ 
ID Line : ละออง และ YSF มหาสารคาม

ทุกครั้งที่มีรายไดจากการจําหนาย

ผลิตผล จะแบงออกเปนสวนๆ 

สวนหนึ่งเก็บออมไว อีกสวนไวเปนคาใชจาย

ในครอบครัวและเปนเงินลงทุนในการ

ทําการเกษตร และอีกสวนจะพาครอบครัว

ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเกษตรกรตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ

ในแตละดาน

รถปน ไรละ 250 บาท ลดตนทุนคา
นํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยไร ละ 40 บาท 
ประหยัดเวลาจากการใชรถไถเดินตาม
ทําได   4-5 ไร  /วัน ถ านั่ งสกีทําได  
8-10 ไร/วัน และยังสะอาดเรียบรอย
ไมมีวัชพืช และยังนําปุย OM การผลิต
สมุนไพรไลแมลงมาใชในฟารมดวย 
ผลจากการดําเนินงานทําใหมีผลิตผล
การเกษตรประเภทพืชผัก ปลา และ
สัตว ป ก ที่ เป นอาหารที่ปลอดภัยใน
ครัวเรือนและผลผลิตในสวนที่ เหลือ
ยังนําไปจําหนายในชุมชน ทําใหมีรายได 
400-500 บาท/วัน สําหรับสัตวและ
ไมผลทําใหมีรายไดเดือนละ 12,000-
13,000 บาท ทั้ง น้ี ตลอดปทั้ งป มี

ทุกครั้งที่มีรายไดจากการจําหนาย

ผลิตผล จะแบงออกเปนสวนๆ 

สวนหนึ่งเก็บออมไว อีกสวนไวเปนคาใชจาย

ในครอบครัวและเปนเงินลงทุนในการ

ทําการเกษตร และอีกสวนจะพาครอบครัว

ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเกษตรกรตนแบบที่ประสบผลสําเร็จ

ในแตละดาน

“

”
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

สิงหาคม

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีเน้ือที่เพาะปลูก 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 เนื่องจากปริมาณนํ้าใชการไดในเขื่อนสวนใหญและปริมาณน้ําตามแหลงน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณน้ํานอยกวาปท่ีแลว 

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 ของ

ผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 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 และ

ผลผลิตตอไร 434 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2561/62 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.329 ลานไร ผลผลิต 24.399 ลานตันขาวเปลือก 

และผลผลิตตอไร 411 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.10 รอยละ 5.59 และรอยละ 5.60 ตามลําดับ เนื่องจากราคาที่เกษตรกร

ขายไดมีแนวโนมสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นท่ีที่ปลอยวาง ปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และบางพื้นที่

สามารถปลูกนาปรอบที่ 2 ไดมากกวาปที่แลว แตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกขาวมีจํากัด  สําหรับ

ผลผลิตตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมปีรมิาณนํา้เพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของตนขาว สงผลใหผลผลติภาพรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึน้
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  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวาผลผลิต

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 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต* ไดแก
       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 
      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย
      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)
      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ
      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง
     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.
       พิจารณามาตรการฯ
     (2) ดานการตลาด 
      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน
งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
       1) โครงการสนิเชือ่ชะลอการขายขาวเปลอืกนาปและการชวยเหลอืคาเกบ็เกีย่วและปรบัปรุงคณุภาพขาว
       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ
ราคาขาว ปการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2561/61 ตามมติคณะกรรมการ นบข. 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
       1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก
        ตันละ 1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี (24 กรกฎาคม 2561) เดิมใหสหกรณตันละ 1,000 บาท 
        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ
        ไดรับตันละ 500 บาท”
       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่เก็บ
        ของตนเองเทานั้น
       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ
        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก
        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี
        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรกัษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
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     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายขาวเปลอืกของ ธ.ก.ส. กรณรีบัฝากขาวเปลอืกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอตัราคาใชจายในการเก็บรักษาขาวเปลือกนาป 
ป 61/62 ระหวางเกษตรกรกับสถาบันเกษตรกร เพ่ือใชเปนราคากลาง ดังน้ี 1) คาอบลดความช้ืน 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
     มตทิีป่ระชมุ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขาว (นบข.) คร้ังที ่1/2562 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 
เหน็ชอบแผนการผลติและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลติ 2562/63 และมตทิีป่ระชุม นบข. ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 2562 
เห็นชอบในหลักการตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปการผลิต 2562/63 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับ
ติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การดําเนินงานประกอบดวย 5 ชวง ดังนี้
       ชวงที่ 1 การกําหนดอุปสงค อุปทานขาว ไดกําหนดอุปสงค 32.48 ลานตันขาวเปลือก อุปทาน 
34.16 ลานตันขาวเปลือก
      ชวงที่ 2 ชวงการผลิตขาว ไดแก 
       1) การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายสงเสริมการปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 58.99 ลานไร 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกขาวแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ รอบที่ 2 
จํานวน 13.81 ลานไร
       2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว เปาหมาย รอบที่ 1 จํานวน 4.00 ลานครัวเรือน และ รอบที่ 2 
จํานวน 0.30 ลานครัวเรือน 
       3) การจัดการปจจัยการผลิต ไดแก โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดี และควบคุมคาเชาที่นา
       4) การปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การจัดรูปที่ดินและปรับระดับพื้นที่นา
       5) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว ไดแก (1) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 
(นาแปลงใหญ) (2) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข43 (3) โครงการสงเสริมระบบเกษตรแบบแมนยําสูง 
(4) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย (6) โครงการรักษาระดับ
ปริมาณการผลิตและคุณภาพขาวหอมมะลิ (7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง (8) โครงการปรับ
เปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับการปลูกขาวไปเปนพืชอื่น (Zoning by Agri-Map) (9) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
(10) โครงการปลูกพืชปุยสด และ (11) โครงการประกันภัยพืชผล
      ชวงท่ี 3 ชวงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ไดแก (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รถเกี่ยวนวดขาว และ (2) โครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยง
ตลาดขาวนาแปลงใหญ 
      ชวงที ่4 ชวงการตลาดในประเทศ ไดแก (1) โครงการเชือ่มโยงตลาดขาวอนิทรียและขาว GAP ครบวงจร 
(2) โครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทยทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ พ.ศ. 2563-2565 (3) โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมและสรางการรับรูถึงคุณประโยชนของการบริโภคผลผลิตภัณฑนํ้านมขาว (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
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 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนสิงหาคม 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคามีแนวโนมสูงข้ึนเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผานมา เนื่องจากพื้นที่นาสวนใหญประสบปญหาภัยแลง ทําใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไดลดลง ขณะที่ผูประกอบการขาว
ทั้งในประเทศ และเพื่อการสงออกตางประเทศตองการขาวเพื่อทําการคา

 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-กรกฎาคม) ไทยสงออกขาว 4.906 ลานตันขาวสาร มูลคา 81,838 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2561 ที่สงออก 6.176 ลานตันขาวสาร มูลคา 99,785 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 20.56 
และรอยละ 17.98 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน ภาษีนําเขา
ขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน
ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2562 (มกราคม-กรกฎาคม) ไทยนําเขาขาว 11,591 ตันขาวสาร มูลคา 242 ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2561 ที่นําเขา 7,592 พันตันขาวสาร มูลคา 194 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 52.67 และรอยละ 
24.74 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2562/63 ณ เดือนสิงหาคม 2562 
วาจะมีผลผลิต 497.858 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 498.623 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.15 จากป 2561/62

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลก ป 2562/63 ณ เดือน
สงิหาคม 2562 มปีรมิาณผลผลติ 497.858 ลานตนัขาวสาร ลดลงจากป 2561/62 รอยละ 0.15 การใชในประเทศ 494.496 ลานตนัขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจาก ป 2561/62 รอยละ 1.01 การสงออก/นําเขา 46.921 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 1.35 และ
สต็อกปลายปคงเหลือ 174.661 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 รอยละ 1.96
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก จีน กายานา อินเดีย แอฟริกาใต ไทย และสหรัฐอเมริกา
   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อารเจนตินา บราซิล กัมพูชา ปากีสถาน ปารากวัย และรัสเซีย 
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น แองโกลา เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน จีน กินี เคนยา เม็กซิโก 
โมแซมบิค เนปาล ไนจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล แอฟริกาใต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อียิปต อียู อิหราน อิรัก และฟลิปปนส 
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน อินเดีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม
   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  ขาวโลก

  ป 2562/63 ผลผลิตขาวโลกเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตยังคงตํ่ากวาปที่ผานมา ในขณะที่ผลผลิตของเวียดนามและอิรักเพิ่มขึ้น
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ทดแทนผลผลิตของไทยและสหรัฐฯ ที่ลดลง การคาโลกคาดวาลดลง เนื่องจากคาดวาอิรักนําเขาขาวลดลง และไทยสงออกขาว
ลดลง ประกอบกับจีนมีการบริโภคขาวที่ลดลง ทําใหสต็อกขาวโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย ขณะที่ เม่ือปที่ผานมา (ป 2561/62) 
ผลผลติขาวโลกเพิม่ขึน้เปนประวตักิารณ เนือ่งจากเนปาล และเวยีดนาม มกีารเพาะปลกูเพ่ิมขึน้ แตผลผลติขาวของอนิโดนเีซยีและ
อียูลดลง การคาโลกคาดวาจะลดลง เนื่องจากการซื้อของจีนลดลง ประกอบกับการสงออกของไทยและเวียดนามลดลง
  สําหรับราคาชวงเดือนที่ผานมา ราคาสงออกของไทยและเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยราคาสงออก
ของไทยสูงสุดในรอบป สวนราคาของเวียดนามลดตํ่าสุดในรอบเกือบ 3 ป ขณะที่เวียดนามเสนอราคาขาว 5% ต่ํากวาไทย 
100 บาท โดยชองวางระหวางราคาของทั้งสองประเทศสูงสุดในรอบเกือบ 6 ป จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการสงออกของไทยลดลง
ทุกป แตการที่เวียดนามเสนอราคาที่ตํ่าก็ทําใหความตองการขาวของจีนลดลงมาก โดยในชวง 6 เดือนแรกของป เวียดนามสงออก
ไปจีนลดลงมากกวารอยละ 75 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ขณะที่การสงออกไปยังฟลิปปนสเพิ่มขึ้น แตความไมแนนอนเกี่ยวกับการ
คาของฟลิปปนสเองกลับกระตุนใหราคาสงออกลดลงอีก ในทางตรงกันขาม ราคาขาวไทยยังคงสูงขึ้น เปนผลจากความแหงแลง
ตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในฤดูการผลิตปจจุบัน นอกจากนี้การแข็งคาของเงินบาทยังสงผล
ใหราคาขาวไทยปรับตัวสูงขึ้นดวย
  ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2562

  เวียดนาม

   ภาวะราคาขาวเมื่อสัปดาหที่ผานมา ราคาออนตัวลงทามกลางความตองการที่ลดลงจากจีน ขณะที่ผูสงออกกําลัง
มองหาผูซื้อรายใหมๆ โดยราคาขาวขาว 5% อยูที่ตันละ 335-345 ดอลลารสหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 340-350 ดอลลารสหรัฐฯ 
เมื่อเทียบกับสัปดาหที่ผานมา 
   ทั้งนี้ ในชวง 7 เดือนแรกของป 2562 การสงออกขาวไปยังประเทศจีนมีประมาณ 318,100 ตัน เทานั้น ซึ่งลดลงถึง
รอยละ 65.7 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมา แมวาผูนําเขาจนียังคงมคีวามตองการนําเขาขาว แตการซือ้ขาวจากเวยีดนาม
มอีปุสรรคทางดานเทคนคิทีร่ฐับาลจนีมมีาตรการตรวจสอบทีเ่ขมขนมากขึน้ ดงันัน้ ในปนีก้ระทรวงการคา (Ministry and Industry 
and Trade) จึงมีแผนในการเดินทางไปขยายตลาดในตางประเทศมากขึ้น เชน เม็กซิโก เปนตน 
   วงการคาขาว รายงานวา ชวงวันที่ 1-11 สิงหาคม 2562 เวียดนามสงออกขาวแลวประมาณ 198,700 ตัน 
โดยเปนการสงออกขาวขาว 5% ประมาณ 75,300 ตัน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  จีน

   สํานักขาว Reuters รายงานวา การประมูลขายขาวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศูนยการคา
ธัญพืชแหงชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายขาวเกาจากสต็อกรัฐบาล ป 2556-2558 ไดประมาณ 
460,692 ตัน จากที่นําขาวเกาในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 1,784,244 ตัน (คิดเปนรอยละ 25.82 ของปริมาณขาว
ที่นํามาเสนอขาย) โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 2,126 หยวนตอตัน หรือประมาณ 302 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน
   มีรายงานวา จีนไดเริ่มทําการซื้อขายขาวสายพันธุ Japonica ในตลาดลวงหนาตาเหลียน (the Dalian Commodity 
Exchange) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยการซื้อขายเริ่มตนดวยราคามาตรฐานที่ 3,550 หยวนตอตัน สําหรับแตละสัญญา 
(ประมาณ 504 ดอลลารสหรัฐฯ)
   ประธานตลาดตาเหลียน ตั้งขอสังเกตวา การซื้อขายลวงหนาของขาวสายพันธุ Japonica จะชวยสงสัญญาณดานราคา 
และสรางความโปรงใสใหผูผลิตและบริษัทแปรรูปอาหารตางๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงดานราคาในอนาคต
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  บังคลาเทศ

  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวา ในปการตลาด 2562/63 (พฤษภาคม 2562-เมษายน 2563) 
บังคลาเทศจะมีผลผลิตขาวสารประมาณ 35.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2561/62 (พฤษภาคม 2561-เมษายน 2562) ที่คาดวา
มีประมาณ 34.91 ลานตัน

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 754 กันยายน 2562 17

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



  ทั้งนี้ ฤดูฝนของปนี้ไดเริ่มตนข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนท่ีผานมา และมีฝนตกหนักทั่วประเทศในชวง
วนัที ่9 กรกฎาคมทีผ่านมา ซึง่ฝนทีต่กลงมาปรมิาณมาก สงผลใหในหลายพ้ืนทีเ่กิดภาวะน้ําทวมและดนิถลม ขณะทีร่ะดบันํา้ในแมนํา้ 
25 สาย จาก 93 สาย อยูในระดับที่สูงกวาปกติ
  ดานภาวะราคาขาวในประเทศยังคงมีแนวโนมลดตํ่าลง เนื่องจากอุปทานขาวที่มีจํานวนมาก โดยราคาขายปลีก
ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 35 ทากาตอกิโลกรัม หรือประมาณตันละ 420 ดอลลารสหรัฐฯ ลดลงประมาณ
รอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา
  กระทรวงการอาหาร (the Ministry of Food; MOF) รายงานวา ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 สต็อกขาว สาธารณะ 
(public rice stocks) มีประมาณ 1.53 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 21 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยนับตั้งแตวันที่ 
25 เมษายนที่ผานมา รัฐบาลจัดหาขาวเปลือกแลวประมาณรอยละ 48 ของเปาหมาย ขาวนึ่งรอยละ 79 และขาวขาวรอยละ 58 
ของเปาหมาย
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อิรัก

   ป 2562/63 ดวยสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย ทําใหอิรักมีการเพาะปลูกขาวเพิ่มขึ้นและใหผลตอบแทนสูง ป 2563 
คาดวาการนําเขาจะลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมา สวนแบงการตลาดไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางผูผลิตในเอเชีย และตะวันตก
  โดยบรรดาประเทศผูผลิตรายใหญของเอเชีย เชน ไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงอยางมากตั้งแตป 2557 ขณะที่ 
อินเดียและเวียดนามมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศผูผลิตแถบตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย และอารเจนตินา 
มีแนวโนมที่จะเปนผูผลิตที่สําคัญ รวมทั้งปารากวัยที่เพิ่งเริ่มเขามาในตลาดดวยเชนกัน ทั้งนี้ ในป 2562 สัดสวนการนําเขาจาก
ตะวันตกมีแนวโนมลดลง ขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
  ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2562

3. ราคาขาวไทยในเดือนสิงหาคม 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,872 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,508 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 2.35 และสูงขึ้นจากตันละ 15,350 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 3.40
  ราคาขาวเปลือกเจาความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 7,862 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,694 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 2.18 และสูงขึ้นจากตันละ 7,493 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 4.92

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 32,930 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 32,315 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 1.90 แตลดลงจากตันละ 33,468 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2561 รอยละ 1.61
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,700 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,295 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 3.59 และลดลงจากตันละ 11,795 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 0.81

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,193 ดอลลารสหรัฐฯ (36,428 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
1,128 ดอลลารสหรัฐฯ (34,496 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 5.76 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 5.60) และสูงขึ้น
จากตันละ 1,130 ดอลลารสหรัฐฯ (36,977 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 5.58 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.48)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 429 ดอลลารสหรัฐฯ (13,099 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 415 ดอลลารสหรัฐฯ 
(12,684 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 3.37 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 3.27) และสูงขึ้นจากตันละ 
406 ดอลลารสหรัฐฯ (13,288 บาท/ตัน) ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 5.67 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.42) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.5348 (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนสิงหาคม 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 36.700 0.85 37.400 1.91

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 3.730 4.68 3.530 -5.36

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 27.923 -0.15 28.300 1.35

ไทย 18.750 15.800 19.200 20.577 20.550 4.58 20.500 -0.24

สหรัฐฯ 7.106 6.131 7.117 5.659 7.119 -0.76 6.522 -8.39

อื่น ๆ 48.968 48.566 50.78 48.92 48.98 0.08 49.45 0.97

รวม 482.351 476.675 491.115 494.859 498.623 1.04 497.858 -0.15

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 122.085 135.048 142.345 149.618 162.246 6.94 171.299 5.58

ผลผลิต 482.351 476.675 491.115 494.859 498.623 1.04 497.858 -0.15

นําเขา 42.744 40.207 48.116 47.553 46.296 3.33 46.921 1.35

ใชในประเทศ 474.912 469.378 483.842 482.231 489.570 0.88 494.496 1.01

สงออก 42.744 40.207 48.116 47.553 46.296 3.33 46.921 1.35

สต็อกปลายป 135.048 142.345 149.618 162.246 171.299 6.25 174.661 1.96

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2562

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 11.800 2.95 12.000 1.69

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 0.115 -3.29 0.125 8.70

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 9.000 -0.52 9.500 5.56

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 4.141 -4.16 4.096 -1.09

รวม  42.744 40.207 48.116 47.553 46.296 3.33 46.921 1.35

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 0.540 2.86

เบนิน 0.400 0.450 0.550 0.625 0.700 15.58 0.725 3.57

บราซิล 0.363 0.786 0.758 0.537 0.700 9.77 0.850 21.43

เบอรกินา 0.350 0.420 0.500 0.550 0.600 14.43 0.620 3.33

คาเมรูน 0.500 0.500 0.600 0.650 0.700 9.80 0.725 3.57

จีน 5.150 4.600 5.900 4.500 3.250 -9.00 3.300 1.54

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 1.922 2.100 3.88 2.050 -2.38

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 1.200 6.39 1.150 -4.17

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 0.780 2.25 0.785 0.64

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 1.290 1.350 -3.13 1.375 1.85

เซเนกัล 0.990 0.980 1.100 1.100 1.200 5.13 1.300 8.33

แอฟริกาใต 0.912 0.958 1.054 1.071 1.000 3.00 1.050 5.00

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 16.177 20.51 19.86 17.56 2.08 18.13 3.28

รวม 42.744 40.207 48.116 47.553 46.296 3.33 46.921 1.35

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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 141.000 141.028 141.761 142.487 142.970 0.38 143.000 0.02

อิยิปต 4.000 3.900 4.300 4.200 4.050 0.99 3.900 -3.70

อินเดีย 98.244 93.451 95.838 98.669 101.130 1.13 102.000 0.86

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 4.430 5.06 4.280 -3.39

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 4.349 -1.47

อื่น ๆ 68.046 68.578 76.418 71.449 74.297 2.19 77.306 4.05

รวม 474.912 469.378 483.842 482.231 489.570 0.88 494.496 1.01

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

(ประมาณการเดือน สิงหาคม 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)

จีน  76.000 88.000 98.500 109.000 115.000 10.99 118.000 2.61

อินเดีย  17.800 18.400 20.550 22.600 25.500 9.69 26.500 3.92

อินโดนีเซีย  4.111 3.509 2.915 4.163 3.261 -2.88 3.158 -3.16

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 3.809 -27.36 4.059 6.56

เวียดนาม  -  1.555 0.967 1.034 1.357 - 1.557 14.74

สหรัฐฯ  1.552 1.475 1.462 0.933 1.606 -3.82 1.499 -6.66

อื่น ๆ  20.637 19.364 19.002 18.958 18.292 -2.59 17.362 -5.08

รวม  135.048 142.345 149.618 162.246 171.299 6.25 174.661 1.96

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนสิงหาคม 2562

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.193 ลานตัน 
มูลคา 2,575 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.165 ลานตัน 
มูลคา 2,349 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
16.97 และรอยละ 9.62 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.81 
ลานตัน มูลคา 1,884 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.89 ลานตัน 
มูลคา 2,077 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
8.99 และรอยละ 9.29 ตามลําดับ  

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนสิงหาคม 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ร าค าหั ว มั น สํ า ปะหลั ง สดที่ เ กษตรกรข าย ได  
ณ ระดบัไรนา เฉลีย่กโิลกรมัละ 1.70 บาท ราคาสงูขึน้จากกโิลกรมัละ 
1.65 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.03 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.38 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 28.57
 1.2 ราคามันเส นที่ เกษตรกรขายได   ณ ระดับไร นา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.78 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
5.06 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.53 และลดลงจากราคา
กโิลกรมัละ 5.85 บาท ในชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมารอยละ 18.29
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.58 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.56 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.30 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 3.52
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ช้ันพิเศษ เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 13.15 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.02 บาท 
ในเดือนท่ีผานมารอยละ 1.00 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
15.09 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.86

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสู ตลาด
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่
เก็บเกี่ยว 8.70 ลานไร ผลผลิต 31.43 ลานตัน ผลผลิตตอไร 
3.62 ตัน เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ลานไร 
ผลผลิต 29.37 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.53 ตัน พบวา 
พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นร อยละ 
4.44 รอยละ 7.01 และรอยละ 2.55 ตามลําดับ โดย
เดือนสิงหาคม 2562 คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 0.67 
ลานตัน (รอยละ 2.12 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.06 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

กรกฎาคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มัน เส  น  มี ปริ ม าณส  งออก  0 . 200  ล  านตั น 
มูลคา 1,478 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.153 ลานตัน 
มูลคา 1,058 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 30.72 
และรอยละ 39.70 ตามลําดับ
 มั นอั ด เม็ ด  มี ป ริ ม าณส  งออก  169 . 71  ตั น 
มูลคา 1.482 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 308.27 ตัน 
มูลคา 2.772 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
44.95 และรอยละ 46.54 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนผลผลติขาวโพดเลีย้ง
สตัวโลกป 2562/63 เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2562 วาม ี1,108.24 
ลานตัน ลดลงจาก 1,123.02 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ
1.32 โดยสหรัฐอเมริกา จีน อารเจนตินา และเอธิโอเปย 
ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2562/63 วามี 1,129.09 ลานตัน 
ลดลงจาก 1,133.82 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 0.42 โดย
สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ญีปุ่น และแคนาดา มีความตองการ
ใชลดลง สําหรับการคาของโลกมี 172.84 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
170.35 ลานตัน ในป 2561/62 รอยละ 1.46 โดยสหรัฐอเมริกา 
อารเจนตินา ยูเครน รัสเซีย เม็กซิโก และแอฟริกาใต สงออก
เพิ่มขึ้น ประกอบกับผูนําเขา เชน เม็กซิโก อิหราน เกาหลีใต 
เวียดนาม อียิปต จีน โคลอมเบีย ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย 
โมร็อกโก ตุรกี ชิลี อิสราเอล บังกลาเทศ กัวเตมาลา เคนยา 
และสหรัฐอเมริกา มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนสิงหาคม 2562 (1-15 สิงหาคม 2562) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 561 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนสิงหาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.35 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 7.69 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 4.42 
แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.77 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 
รอยละ 8.57 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.20 บาท 

ของเดอืนกรกฎาคม 2562 รอยละ 7.10 แตเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 
5.37 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 7.26
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.12 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 8.96 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 
1.79 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.58 บาท ของเดือนสิงหาคม 
2561 รอยละ 6.29 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.28 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.19 บาท 
ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 1.10 และเพ่ิมขึน้จากกโิลกรมั
ละ 8.06 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 2.73
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ีเฉลีย่ตนัละ 305.86 ดอลลารสหรฐัฯ 
(9,344 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 298.00 ดอลลารสหรัฐฯ 
(9,098 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 2.64 
และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 246.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 272.00 ดอลลารสหรัฐฯ 
(8,915 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.45 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 429 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 150.34 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,658 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 179.53 
ดอลลารสหรัฐฯ (5,559 บาท/ตัน) ของเดือนกรกฎาคม 2562 
รอยละ 16.26 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 901.00 บาท 
เม่ือเทียบกับเดอืนสิงหาคม 2561 เฉล่ียตนัละ 138.98 ดอลลารสหรฐัฯ 
(4,614 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 8.17 และเพิ่มขึ้นในรูปของ
เงินบาทตันละ 44.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาส  งออกมันเส น ราคาเฉลี่ ยตันละ 238 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาทรงตัวเทากับในเดือนที่ผานมา แตสูงขึ้น
จากตันละ 228 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 4.39

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาส  งออกแป  งมันสํ าปะหลั ง  ราคา เฉลี่ ย
ตนัละ 450 ดอลลารสหรฐัฯ ราคาสงูขึน้จากตนัละ 445 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 1.12 และลดลงจากตนัละ 488 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.44

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 328.58 339.37 -3.18

ผลผลิต 1,108.24 1,123.02 -1.32

นําเขา 172.84 170.35 1.46

สงออก 172.84 170.35 1.46

ใชในประเทศ 1,129.09 1,133.82 -0.42

สต็อกปลายป 307.72 328.58 -6.35

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 12 สิงหาคม 2562 วามี 59.48 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 59.35 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 0.21 
โดยประเทศผู ผลิตสําคัญ เชน ไนจีเรีย เม็กซิโก อินเดีย 
จีน บราซิล ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2562/63 มี 59.88 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 59.15 
ลานตนั ของป 2561/62 รอยละ 1.24 โดยไนจเีรยี สหรฐัอเมรกิา 
เม็กซิโก เอธิโอเปย อินเดีย บราซิล และออสเตรเลีย มีความ
ตองการใชเพ่ิมขึ้น ดานการคาโลกคาดวามี 3.63 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 3.51 ลานตัน ของป 2561/62 รอยละ 3.42 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2562/63 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.00 4.80 4.17

ผลผลิต 59.48 59.35 0.21

นําเขา 3.63 3.51 3.42

สงออก 3.63 3.51 3.42

ใชในประเทศ 59.88 59.15 1.24

สต็อกปลายป 4.59 5.00 -8.15

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดยสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ซูดาน และซูดานใต นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนสิงหาคม 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนมิถุนายน 
2562 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2561-มถินุายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 112,485 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
 ป 2561/62 ที่มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 
111,235 ตัน และผลผลิตตอไร 137 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูก
ลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 
1.12 และรอยละ 2.19 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนสิงหาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากิโลกรัม
ละ 21.95 บาท ลดลงจากราคากิโลกรมัละ 18.71 บาท ของเดอืน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 17.32 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
17.03 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 28.89
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
30.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 29.00 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 3.45  และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
26.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 15.38
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เดือนนี้ เฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
27.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.00 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 3.85  และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
23.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 17.39
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
28.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.00 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 3.45  แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
18.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 55.56
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
16.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.00 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 5.88  แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
12.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 33.33
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 31.00 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2562 รอยละ 3.23  และสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 26.00 บาท 
ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 23.08
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
31.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 29.98 บาท ของเดือน
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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 ตัน ผลผลิตตอไร 290 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 
42,898 ตัน และผลผลิตตอไร 286 กิโลกรัม ในป 2561/62 
รอยละ 0.44 และรอยละ 1.40 ตามลําดับ 

กรกฎาคม 2562 รอยละ 3.40 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
26.93 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 15.11
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี  เดือนนี้ ราคากิ โลกรัมละ 
27.99 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.89 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 4.09 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
23.91 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 17.06
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
29.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.82 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 2.75 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 

18.89 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 53.52
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
16.91 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.90 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 5.53 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
12.86 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 31.49
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 32.83 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 31.79 บาท ของเดือนกรกฎาคม 
2562 รอยละ 3.27 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.72 บาท 
ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 22.87

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63

บราซิล 117.00 123.00

สหรัฐอเมริกา 123.66 100.16

อารเจนตินา 56.00 53.00

จีน 15.90 17.00

อินเดีย 11.50 10.30

ปารากวัย 9.00 10.20

แคนาดา 7.30 6.20

อื่น ๆ 22.49 21.98

รวม 362.85 341.83

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade Aug, 2019
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

การผลิต

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

พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 6.72 และผลผลิตลดลงรอยละ 
3.02 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.14 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนสิงหาคม 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.72 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.04 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2562 
รอยละ 27.96 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.17 บาท ของเดือน
สิงหาคม 2561 รอยละ 51.78

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 46.07 44.31 -3.82

นําเขา 3.26 3.31 1.53

สงออก 3.50 3.55 1.43

สกัดนํ้ามัน 17.57 19.93 13.43

สต็อกปลายป 5.05 3.88 -23.17

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.00 17.50 2.94

อินเดีย 4.70 5.20 10.64

อื่น ๆ 24.37 21.61 -11.33

รวม 46.07 44.31 -3.82

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรฐัประมาณการผลผลติถัว่เหลอืงโลก
ป 2562/63 ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีประมาณ 341.83 
ลานตัน ลดลงจาก 362.85 ลานตันของปที่ผานมารอยละ 5.79
ถั่วเหลืองจากบราซิลราคาเพิ่มขึ้นจากขอขัดแยงทางการคา
ระหวางจีนกับอเมริกา
 ผู นํ า เข าจากจีนเลื่อนการนําเข าถั่ ว เหลืองจาก
บราซิล เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากการขัดแยง
ทางการคาระหวางจีน-อเมริกา ราคาถั่วเหลืองบราซิลสูงขึ้น
จากตนัละ 380 ดอลลารสหรฐัฯ เปน ตนัละ 400 ดอลลารสหรัฐฯ 
และความตองการซื้อถ่ัวเหลือง เพื่อผลิตอาหารสัตวของจีน
ไมมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาที่เกษตรกรขายไดของถั่วเหลืองชนิดคละใน
เดือนนี้ ไมมีรายงานราคา 

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมาและทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 858.76 เซนต (9.78 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 
889.70 เซนต (10.13 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
3.48 และสูงขึ้นจากบุชเชลละ 840.23 เซนต (10.10 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.21
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 294.14 ดอลลารสหรัฐฯ (9.11 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 309.11 ดอลลารสหรัฐฯ (9.58 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.84 และลดลงจากตันละ 308.78 
ดอลลารสหรัฐฯ (10.10/กก.) ในเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา
รอยละ 4.74
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํา้มนัเดอืนสิงหาคมจะมีประมาณ 1.151 ลานตนั คดิเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.207 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.203 ลานตนั คดิเปนนํา้มนัปาลมดบิ 0.217 ลานตนั ของเดอืน
กรกฎาคม คิดเปนรอยละ 4.32 และรอยละ 4.61 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวสูงขึ้นอยูที่ 2,102 ริงกิต
ตอตัน (502 ดอลลารสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 ซึ่งราคาได
ปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากคาเงินริงกิตของ
มาเลเซยีออนตวัลง ประกอบกบัผลผลติปาลมนํา้มนัในตนเดอืน
สิงหาคม 2562 มีปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
เดอืนทีผ่านมา ขณะทีส่ญัญาซือ่ขายลวงหนานํา้มนัพชืถัว่เหลอืง
สงมอบในเดือนกันยายน 2562 ปรับตัวสูงข้ึนเชนกัน อยางไร
ก็ตาม ราคานํ้ามันปาลมดิบไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว
ของนํ้ามันพืชอื่นที่เกี่ยวของที่แขงขันในตลาดนํ้ามันพืชทั่วโลก

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.22 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.85 บาท 

 ถ่ัวลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.20 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 58.92 บาท ของเดือนกรกฎาคม 2562 
รอยละ 12.36 แตเดือนสิงหาคม 2561 ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
58.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 52.85 บาท ของเดือน
กรกฎาคม 2562 รอยละ 10.69 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 2.50
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
52.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.30 บาท ของเดือน

ในเดือนที่ผานมารอยละ 22.11 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
3.18 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 30.19 
 ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.12 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.53 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.04 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
20.09 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.76 
 ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,110.72 ริงกิต (15.78 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
ตันละ 1,931.56 ริงกิต (14.66 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 9.28 แตลดลงจากตันละ 2,206.68 ริงกิต (18.00 บาท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 4.35 
 ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 532.67 ดอลลารสหรัฐฯ (16.50 บาท/กก.) 
สูงขึ้นจากตันละ 491.20 ดอลลารสหรัฐฯ (15.23 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.44 แตลดลงจากตันละ 558.00 
ดอลลารสหรัฐฯ (18.51 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 4.54 

กรกฎาคม 2562 รอยละ 8.70 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
51.00 บาท ของเดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 2.94 

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีผลผลิต 
44.31 ลานตัน ลดลงจาก 46.07 ลานตัน ของป 2561/62 
รอยละ 3.82 หรือคิดเปนรอยละ 8.70 ของผลผลิตพืชนํ้ามัน
ของโลก โดยถั่ ว เหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน 
ในป 2562/63 มีปริมาณ 341.83 ลานตัน 70.48 ลานตัน 
และ 52.58 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 เดือนสิงหาคม 2562 มีปริมาณ 27.35 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 25.95 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 5.39

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการ
ใชฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 26.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 26.26 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 2.06 ดานการนํา
เขา มีปริมาณ 9.56 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.11 ลานตัน ของป 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

นายสุรพงษ มุสิกชาติ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

   รายงานการสงออกนํ้าตาลของบราซิล
  กระทรวงการคาบราซิล รายงานวา ในเดือนกรกฎาคม 
2562 บราซิลสงออกนํ้าตาลจํานวน 1.832ลานตัน (มูลคา

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนสิงหาคม 2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.64 17.48 -0.91

ผลผลิต 25.95 27.35 5.39

นําเขา 9.11 9.56 4.94

ใชในประเทศ 26.26 26.80 2.06

สงออก 8.89 9.55 7.42

สต็อกปลายป 17.48 17.95 2.69

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนสิงหาคม 2562

2561/62 รอยละ 4.94 ดานการสงออก มีปรมิาณ 9.55 ลานตนั 
เพิ่มขึ้นจาก 8.89 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 7.42

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนสิงหาคม สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนตุลาคม 2562 
ทาํสญัญาเดอืนสงิหาคม เฉลีย่ปอนดละ 59.43 เซนต (กโิลกรัมละ 
40.60 บาท) ลดลงจากปอนดละ 63.69 เซนต (กิโลกรัมละ 
43.48 บาท) ของเดือนกรกฎาคม 2562 รอยละ 6.69 และ
ลดลงในรปูเงนิบาทกโิลกรมัละ 2.88 บาท และลดลงจากปอนดละ 
84.56 เซนต (กโิลกรมัละ 61.89 บาท) ของเดอืนสิงหาคม 2561 
รอยละ 29.72 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 21.29 บาท

นํ้าตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้นจาก 1.551 ลานตัน ในเดือนมิถุนายน 
รอยละ 18.12 ขณะที่การสงออกน้ําตาลทรายขาวลดลงเหลือ 
126,487 ตนั จาก 142,046 ตนั ในเดอืนมถินุายน รอยละ 10.95
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ส.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 11.64 11.38 11.58 11.56 +0.02

มี.ค. 63 12.71 12.48 12.65 12.58 +0.07

พ.ค. 63 12.84 12.63 12.77 12.70 +0.07

ก.ค. 63 12.96 12.77 12.89 12.84 +0.05

ต.ค. 63 13.17 13.01 13.10 13.04 +0.06

มี.ค. 64 13.69 13.56 13.64 13.57 +0.07

พ.ค. 64 13.72 13.72 13.67 13.58 +0.09

ก.ค. 64 - - 13.69 13.58 +0.11

ต.ค. 64 - - 13.82 13.71 +0.11

มี.ค. 65 - - 14.19 14.05 +0.14

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 ส.ค. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
21 ก.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค. 62 313.10 308.10 312.10 315.10 -3.00

ธ.ค. 62 323.00 317.70 322.10 326.60 -4.50

มี.ค. 63 333.10 328.10 332.40 336.40 -4.00

พ.ค. 63 340.90 336.50 340.40 342.50 -2.10

ส.ค. 63 348.60 345.60 348.60 349.90 -1.30

ต.ค. 63 354.70 353.90 354.70 356.00 -1.30

ธ.ค. 63 361.50 361.50 361.50 363.30 -1.80
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บ.ี ซือ้ขายลวงหนาสงมอบเดอืนกนัยายน

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
47.91 บาท ลดลงจาก 57.31 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 9.40 บาท หรือลดลงรอยละ 16.40
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
46.76 บาท ลดลงจาก 56.16 บาท ของเดือนที่ผ านมา 
กิโลกรัมละ 9.40 บาท หรือลดลงรอยละ 16.73
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.49 บาท 
ลดลงจาก 46.42 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 4.93 บาท 
หรือลดลงรอยละ 10.61
 4) น้ํายางขน ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 32.82 บาท ลดลงจาก 
37.56 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 4.74 บาท หรือ
ลดลงรอยละ 12.62

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 47.66 บาท 
ลดลงจาก 57.06 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 9.40 บาท 
หรือลดลงรอยละ16.47
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 46.51 บาท 
ลดลงจาก 55.91 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 9.40 บาท 
หรือลดลงรอยละ 16.81
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.24 บาท 
ลดลงจาก 46.17 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรัมละ 4.93 บาท 
หรือลดลงรอยละ 10.67
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.57 บาท ลดลง
จาก 37.31 บาท ของเดือนท่ีผานมา กิโลกรัมละ 4.74 บาท 
หรือลดลงรอยละ 12.71

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
149.20 เซนตสหรฐัฯ (45.52 บาท) ลดลงจาก 178.78 เซนตสหรฐัฯ 
(54.59 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรัมละ 29.58 เซนตสหรัฐฯ 
หรือลดลงรอยละ 16.55
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
174.38 เยน (49.61 บาท) ลดลงจาก 227.60 เยน 
(63.66 บาท) ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 53.22 เยน 
หรือลดลงรอยละ 23.38

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดอืนมกราคม – กรกฎาคม 
ป 2562 มีปริมาณ 2.33 ลานตัน (2.36 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.48 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ทีม่ผีลผลติ 2.23 ลานตนั (2.26 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 – 
พฤษภาคม ป 2562 มีปริมาณ 1.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 
9.04 จากชวงเวลาเดยีวกนัของป 2561 ทีม่ปีรมิาณ 1.77 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2562 
มีประมาณการความตองการใชยาง 14.33 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากป 2561 รอยละ 2.80 ที่มีปริมาณ 13.94 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.81 บาท ลดลงจาก 48.76 บาท ของเดือนทีผ่านมา กิโลกรัมละ 
7.95 บาท หรือลดลงรอยละ 16.31 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
40.31 บาท ลดลงจาก 48.26 บาท ของเดือนทีผ่านมา กิโลกรัมละ 
7.95 บาท หรือลดลงรอยละ 16.48
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
39.81 บาท ลดลงจาก 47.76 บาท ของเดือนทีผ่านมา กิโลกรัมละ 
7.95 บาท หรือลดลงรอยละ 16.65
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.33 บาท 
ลดลงจาก 23.09 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.76 บาท 
หรือลดลงรอยละ 16.28
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.84 บาท 
ลดลงจาก 20.17 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.33 บาท 
หรือลดลงรอยละ 16.53
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.36 บาท 
ลดลงจาก 43.88 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 7.52 บาท 
หรือลดลงรอยละ 17.13
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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  เนื่องจากปนี้

ทุกภาคของประเทศไทย ประสบปญหาสภาพอากาศรอนจัด 

และแลงยาวนานตั้งแตตนป 2562 ปริมาณนํ้าฝนไมเพียงพอ 

ทําใหตนกาแฟไมสมบรูณ การออกดอกนอย สวนทีอ่อกดอกแลว 

ดอกแหงไมติดผล สวนท่ีติดผลแลวผลมีขนาดเล็ก และ

แหงฝอ สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอะราบิกา เนื้อที่

ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนไมผลสวนไม

ยืนตน ตั้งแตป 2559 ใหผลผลิตปนี้เปนปแรก เชน จ.เชียงราย 

และเชียงใหม เปนตน สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจาก

กระทบแลงตั้งแตป 2561 ปริมาณนํ้าฝนท่ีนอยตนกาแฟ

จึงขาดนํ้า ทําใหดอกออกนอยสวนตนที่ติดดอกแลวดอกแหง 

ไมตดิผล สงผลใหภาพรวมผลผลติภาคเหนอืลดลงจากปทีผ่านมา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2559 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศรอน และแหงแลงในชวงออกดอก 

ตนกาแฟขาดนํ้า ทําใหออกดอกนอย สงผลใหภาพรวมผลผลิต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากปที่ผานมา

 ภาคกลาง เนือ้ทีใ่หผลเพิม่ข้ึน เนือ่งจากกาแฟทีป่ลูกเพิม่

ในพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2559 เริ่มใหผลในปนี้ เปนปแรก 

สวนผลผลติตอไรคาดวาลดลง จากสภาพอากาศแลงนานในชวง

ที่กาแฟออกดอก ทําใหดอกแหง และไมติดผลบางสวนที่กําลัง

จะออกดอก ไดรับนํ้าไมเพียงพอ ทําใหตนกาแฟเจริญเติบโต

ไมดี สงผลให

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุ โรบัสตา เนื้อที่

ใหผลลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรโคนตนกาแฟ

ทีไ่มสมบรูณ และอายมุากออก เพือ่ปลกูใหมรวมทัง้โคนตนกาแฟ

ที่ปลูกแซมพืชอ่ืนที่เริ่มใหผลผลิตแลว เชนสวนทุเรียน เปนตน 

สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากกระทบแลง อากาศ

รอนจัด ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเปน

ชวงตนกาแฟออกดอก และติดผล ทําใหตนกาแฟขาดนํ้า 

และไมสมบูรณออกดอกนอยลง สวนที่ออกดอกแลวเกสรตัวผู

ไมผสมเกสร ดอกแหงและไมตดิผล สวนทีต่ดิผลแลวผลมขีนาดเลก็ 

บางสวนแหงและฝอ ภาพรวมผลผลิตภาคใตจึงลดลง

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปที่ผ 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 ทั้งเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 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 ตนั มลูคา 17.87 ลานบาท โดยปรมิาณลดลงรอยละ 1.89 
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สวนมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 19.10 สําหรับกาแฟสําเร็จรูป

มีปริมาณการสงออก 2,364.56 ตัน มูลคา 362.93 ลานบาท 

โดยปริมาณลดลงรอยละ 40.65 และรอยละ 19.37 ตามลําดับ 

และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออก 10,770.80 ตัน 

มูลคา 1,066.83 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.47 และ

รอยละ 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 ตามลาํดับ สาํหรบักาแฟสําเรจ็รปูมีปริมาณนําเขา 

3,230.02 ตนั มลูคา 830.97 ลานบาท โดยปรมิาณเพิม่ขึน้รอยละ 

3.42 และสวนมลูคาลดลงรอยละ 5.12 และกาแฟสาํเร็จรูปผสม 

มีปริมาณการนําเขา 3,017.34 ตัน มูลคา 447.80 ลานบาท 

ลดลงรอยละ 11.91 และรอยละ 2.18 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จาก 9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80  

 เวยีดนาม ผูผลติกาแฟอนัดบั 2 ของโลก และเปนผูผลติ

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 

ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออก

มากที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 

2.12 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 

รอยละ 15.85 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น รองลงมาไดแก 

ประเทศเวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จาก 1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20  เนื่องจาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย 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
อยูระหวางดูแลบํารุงรักษาตนเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีในฤดูกาล
ใหม สําหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวสวนใหญอยู ในมือของ
พอคาคนกลางที่เก็บไวเพื่อรอราคา ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่ม
ข้ึนจากปท่ีผานมาจากประมาณ 2,000 ตัน เปน 2,200 ตัน 
ในป 2562 อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยูในระดับเดิมถึง
ลดลงและบางพื้นที่เริ่มปลูกทุเรียนแซมตนพริกไทย เน่ืองจาก
ราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บาท 
พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 160-220 บาท สวน
พริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-70 บาท 
 ในป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
546 ตัน มูลคา 128.98 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปริมาณ 74 ตัน มูลคา 32.10 ลานบาท และพริกไทยปน 
ปริมาณ 425 มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป   2562 (ม.ค.-มิ .ย. )  ไทยส งออกพริกไทย 
ปริมาณ 321 ตัน มูลคา 78.66 ลานบาท จําแนกเปน
พริกไทยเม็ดปริมาณ 151 ตัน มูลคา 55.02 ลานบาท และ
พริกไทยปน ปริมาณ 153 มูลคา 23.64 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพริกไทย ประจําเดอืน

สิงหาคม 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
 สําหรับเดือนสิงหาคม ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 94.73 บาท ราคาลดลงจากเดือน
ที่ผานมา ลดลงรอยละ 21.05 และพริกไทยขาว-ดี มีราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 187.22 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
เพิ่งขึ้นรอยละ 4.011

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 340 บาท บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา 
ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ คอื 330-350 บาท/กโิลกรมั สวนพรกิไทยดาํ-รอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
ปที่ผานมาราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรบัเดอืนสงิหาคม 2562 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา พริกไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 240 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก า ตลาดนิวยอร ก

ซื้อขายทันทีเฉลี่ย 126.23 เซนต/ปอนด (86.11 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 135.47 เซนต/ปอนด (91.09 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 6.82

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา  ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 70.78 เซนต/ปอนด (48.28 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 73.93 เซนต/ปอนด (49.71 บาท/กิโลกรมั) ของเดอืน

กอนรอยละ 4.26
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในเดือนนี้ เป นช วงฤดูกาลซึ่ ง เป นปกติของทุกป 
ที่ผลผลิตสับปะรดจะออกสูตลาดนอย ทําใหโรงงานแปรรูป
ในหลายพื้นที่เริ่มปดทําการผลิต เพื่อซอมบํารุงและดูแลรักษา
อุปกรณประจําป ขณะที่โรงงานแปรรูปที่เปดดําเนินการตอง
ปรับราคารับซื้อใหสอดคลองกับภาวะการผลิตและการตลาด 
ทั้งนี้ ความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ
ยังมีอยางตอเนื่อง สงผลทําใหราคาสับปะรดในชวงเดือนนี้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนมถินุายน 2562 สงออกสบัปะรดสดและผลติภัณฑ
สับปะรด ปริมาณ 48,539 ตัน มูลคา 1,534.45 ลานบาท 
ปริมาณลดลงจาก 52,574 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือ
ลดลงรอยละ 7.67 ขณะทีม่ลูคาเพิม่ขึน้จาก 1,496.76 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.52 และ
ลดลงจาก 61,873 ตัน มูลคา 1,894.50 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 21.55 และรอยละ 19.01

สับปะรดกระปอง (ต้ังแตป 2560 กรมศุลกากรแยกรหัส 
20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)
 สงออกปริมาณ 38,361 ตัน มูลคา 1,095.37 ลานบาท 
ปริมาณลดลงจาก 41,736 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือ
ลดลงรอยละ 8.09 ขณะทีม่ลูคาเพิม่ขึน้จาก 1,046.05 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.72 และ
ลดลงจากปริมาณ 46,380 ตัน มูลคา 1,317.94 ลานบาท 
ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 17.29 และ
รอยละ 16.89

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 7,703 ตัน มูลคา 256.37 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 8,092 ตัน มูลคา 257.82 ลานบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2562 หรอืลดลงรอยละ 4.81 และรอยละ 0.56 และ
ลดลงจากปรมิาณ 11,544 ตนั มลูคา 351.14 ลานบาท ในเดอืน
มิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 33.27 และรอยละ 26.99

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 1,972 ตัน มูลคา 161.70 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 2,140 ตัน มูลคา 170.29 ลานบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 7.87 และรอยละ 5.04 
และลดลงจากปริมาณ 2,814 ตัน มูลคา 200.29 ลานบาท 

ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 29.94 และ
รอยละ 19.27

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 41 ตัน มูลคา 7.86 ลานบาท ลดลง
จากปริมาณ 69 ตัน มูลคา 7.95 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 
2562 หรือลดลงรอยละ 40.55 และรอยละ 1.19 และปริมาณ
ลดลงจาก 91 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 
54.78 ขณะทีม่ลูคาเพิม่ขึน้จาก 5.42 ลานบาท ในเดอืนมถินุายน 
2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.04

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 12 ตัน มูลคา 3.97 ลานบาท ปริมาณ
ลดลงจาก 17 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือลดลง
รอยละ 26.34 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 3.40 ลานบาท 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.76 และ
ลดลงจากปริมาณ 43 ตัน มลูคา 4.75 ลานบาท ในเดอืนมถินุายน 
2561 หรือลดลงรอยละ 71.35 และรอยละ 16.42

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 449 ตัน มูลคา 9.17 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 518 ตัน มูลคา 11.25 ลานบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2562 หรือลดลงรอยละ 13.22 และรอยละ 18.47 
และลดลงจากปริมาณ 999 ตัน มูลคา 14.96 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2561 หรือลดลงรอยละ 55.00 และรอยละ 38.66

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
6.35 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 6.19 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 2.58 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.32 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมา รอยละ 173.71 
 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
9.45 บาท เพิม่ขึน้จากกิโลกรัมละ 8.76 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 7.88 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.74 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 22.09 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้สถานการณตลาดสุกร ราคาสุกรที่เกษตรกร
ขายไดลดลงเล็กนอยจากเดือนที่ผ านมา แมวาในเดือนน้ี
จะเข าสู  เทศกาลสารทจีน คาดวาความตองการบริโภค
จะเพ่ิมข้ึน แตเนือ่งจากความตองการบรโิภคเนือ้สกุรชะลอตวัลง 
จากในบางพื้นที่บางภาคมีฝนตก ทําใหมีอาหารและสัตวนํ้า
ตามธรรมชาติออกสู ตลาดมาก แนวโนมคาดวาเดือนหนา
ราคาทรงตัวหรือลดลงเล็กนอย 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ม.ิย. 2562 
มีปริมาณ 275 ตัน มูลคา 20.94 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
พ.ค. 2562 มีปริมาณ 226 ตัน มูลคา 18.96 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 21.68 และรอยละ 10.44 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน มิ.ย. 2562 
มีปริมาณ 628 ตัน มูลคา 190.84 ลานบาท ปริมาณลดลง
จากเดือน พ.ค. 2562 มีปริมาณ 629 ตัน คิดเปนรอยละ 0.16 
แตมลูคาเพิม่ขึน้จากเดือนท่ีผานมา ซ่ึงสงออกมลูคา 173.51 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 9.99 ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ฮองกง

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 69.87 บาท 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ลดลงจากกิโลกรัมละ 72.86 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 
1.40 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 69.39 บาท 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ กโิลกรัมละ 67.93 บาท ภาคกลาง กโิลกรมัละ 
70.35 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 71.75 บาท สวนราคา
ลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 1,650 บาท 
ลดลงจากตัวละ 2,000 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 17.50

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.68 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 71.30 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.88

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 สถานการณตลาดไกเนือ้เดอืนนี ้ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกร
ขายไดทรงตัวจากเดือนที่ผานมา แมวาในเดือนนี้จะเขาสู 
เทศกาลสารทจีน คาดวาความตองการบริโภคจะเพิ่มขึ้น 
แตเนื่องจากความตองการบริโภคยังคงใกลเคียงกับผลผลิต
ไกเนื้อที่ออกสูตลาด แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัว 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน มิ.ย. 
2562 ปริมาณ 23,422 ตัน มูลคา 1,919.11 ลานบาท 

ลดลงจากเดือน พ.ค. 2562 ปริมาณ 25,721 ตัน มูลคา 2,131.75 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.94 และรอยละ 9.97 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน มิ.ย. 2562 ปริมาณ 
45,387 ตัน มูลคา 6,221.93 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
พ.ค. 2562 ปริมาณ 49,334 ตัน มูลคา 6,767.90 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 8.00 และรอยละ 8.07 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 
36.93 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 36.92 บาท ของเดือนทีผ่านมา
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดไขไกในเดือนนี้ยังคงคึกคักและคลองตัว 
ราคาไขไกท่ีเกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา 
ผลการดําเนินงานแกไขปญหาจากคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ (Egg Board) ไดดําเนินมาตรการ
รักษาเสถียรภาพราคาไขไก โดยไดขอความรวมมือทั้งภาครัฐ 
ผูประกอบการ และเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ดวยการปรับสมดุล
การผลิตใหเหมาะสมกับความตองการบริโภคในประเทศ 
สงผลใหราคาไขไกทีเ่กษตรกรขายไดยงัคงปรบัตวัสูงขึน้ แนวโนม
เดือนหนาคาดวาราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
มิ.ย. 2562 มีปริมาณ 16.39 ลานฟอง มูลคา 49.02 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน พ.ค. 2562 มีปริมาณ 24.86 ลานฟอง 
มูลคา 65.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.07 และรอยละ 
25.48 ตามลําดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญั คอื ฮองกง และมาเลเซยี
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

รอยละ 0.03 โดยแยกเปนรายภาค ดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัม 36.84 บาท ภาคใต 
กิโลกรัมละ 40.23 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกท่ีเกษตรกรขายได เฉลีย่ท้ังประเทศรอยฟองละ 
287 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 284 บาท ของเดือนที่ผานมา 
รอยละ 1.06 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ รอยฟองละ
297 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 283 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 286 บาท สวนภาคใตไมมรีายงาน สวนราคา
ลูกไกไขตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 28.00 บาท 
สูงขึ้นจากตัวละ 26.20บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 6.87 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 331 บาท สูงขึ้น
จากรอยฟองละ 325 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.85
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 331 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 327 บาท 
ของเดือนที่ผานมา รอยละ 1.22 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 342 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 306 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 380 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 350 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ร าค า โค  ( ขนาดกลา ง )  ที่ เ กษตรกรขาย ได  
เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
88.78 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.38 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.93 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.58 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
88.89 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 101.73 บาท
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 67.51 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
68.17 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.97 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.70 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 63.23 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 69.04 71.62 72.01 72.86 69.87

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50 74.05 74.50 71.30 65.68

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.79 37.20 36.96 36.92 36.93

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

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

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 281 282 254 262 264 272 274 262 264 274 280 284 287

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

311 309 269 276 286 291 278 262 282 306 315 325 331

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 326 328 328 324 326 325 328 327 322 324 330 327 331

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 88.53 89.49 89.09 88.78 88.44

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.61 69.69 69.20 68.17 67.51

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนสิงหาคม 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนสิงหาคม 2562

 สถานการณผลผลติสตัวนํา้ในเดอืนสงิหาคม 2562 พบวา 
ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ
สะพานปลากรงุเทพฯ และไมมรีายงานราคาปลาปนจากสมาคม
ผูผลิตปลาปน ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ในขณะที่ราคา
สัตวนํ้าท่ีเกษตรกรขายไดในเดือนสิงหาคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
คือ กุ  งขาวแวนนาไม ปลาช อนสด และหมึกกระดอง 
สวนสัตวนํ้าชนิดอ่ืนๆ คือ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาทู และปลาเปด 
ราคา มีแนวโนมลดลง สําหรับสถานการณขาวที่สําคัญมีดังนี้
 บริษัท CP กําลังปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกุงไปสูระบบ RAS
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีรายงานขาวจาก 
Fish Site วาการเพาะเลี้ยงในระบบ RAS ที่มีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน ทําใหบริษัทยักษใหญของไทยตัดสินใจปรับเปลี่ยน
เป นการเพาะเลี้ยงกุ งในร มตั้งแต เดือนกันยายน 2518 
รองกรรมการผูจัดการบริษัท CP ไดประกาศวาจะยายการ
เพาะเลี้ยงกุงไปอยูในรมภายในระยะเวลา 5 ป ซึ่งหลังจากการ
ประกาศในครั้งนั้นเปนระยะเวลา 9 เดือน บริษัทไดดําเนินการ
ไปแลว 30% ความเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งความสําเร็จในการ

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

สรางฟารมตัวอยางที่ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและการควบคุม
คุณภาพ เชน สี ขนาด และการควบคุมโรค ทําไดดี
 หลังจากประกาศจุดยืน 9 เดือน ผลผลิตรอยละ 30 
ในประเทศไทยของบริษัท CP เปนผลผลิตที่เกิดจากเล้ียงกุง
ในรม และบริษัทกําลังดําเนินการสรางระบบการเล้ียงในรม
ใหครบถวนตามที่ไดประกาศไว ความแตกตางในเรื่องผลผลิต
เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการตัดสินใจปรับเปล่ียน 
สาํหรบัระบบการเลีย้งแบบกลางแจงทีม่กีารควบคมุ และบรหิาร
จัดการที่ดี ผลผลิตกุงที่ไดอยู ระหวาง 20 – 30 ตันตอรุ น
ตอแฮกแตร ในขณะทีก่ารเลีย้งกุงในรมดวยระบบ RAS ใหผลผลติกุง
สูงกวา 2 เทา กลาวคือ ผลผลิตอยูที่ 60 – 70 ตันตอรุน
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ตอแฮกแตร การเลี้ยงกุงในระบบ RAS นี้ทําใหการกินอาหาร
ของกุงดีกวาการเลี้ยงกลางแจง และสงผลใหอัตราการเจริญ
เติบโตของกุ งเพิ่มสูงข้ึนดวย เน่ืองจากไมมีผลกระทบทาง
ดานอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
นอกจากนี้ระบบ RAS ยังทําใหกุงสามารถเจริญเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป เนื่องจากสามารถควบคุมความเหมาะสม
ทัง้ทางดานอณุหภมู ิคณุภาพนํา้ ปรมิาณออกซเิจน และปรมิาณ
อาหาร สําหรับเรื่องการระบาดของโรค การเลี้ยงในระบบ RAS 
เปนการแกไขปญหาในระยะยาว การแพรระบาดของ Vibrio 
ไวรัส ท่ีทําใหเกิดโรค EMS (Early Mortality Syndrome) 
สามารถควบคุมการระบาดไดดวยปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
การมลีกูพนัธุทีป่ลอดโรค และระบบการเลีย้งทีมี่ความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ซึ่งระบบการเลี้ยงกุงในรมแบบ RAS สามารถ
แกปญหาเหลาน้ีได โดยสขุภาพกุงไดมกีารตรวจสอบและเฝาระวงั
อยางละเอียด ซึ่งที่ผานมาไมพบการระบาดของโรคในการเลี้ยง
ระบบ RAS ทาํใหไมมคีวามจาํเปนตองใชยาปฏชิวีนะ นอกจากน้ี
ระบบ RAS เปนการเลี้ยงที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการ
ใชทรัพยากรนํ้าในปริมาณที่นอย โดยจะสามารถลดปริมาณนํ้า
ที่ใชลงไดรอยละ 60 - 75 และไมมีการปลอยนํ้าเสียออกสู
ธรรมชาติ อยางไรก็ตามการเลี้ยงในระบบ RAS ทําใหบริษัท
ประสบความทาทายในการปรับเปล่ียนการเลี้ยงไปสูการเลี้ยง
ระบบ RAS ในรมทัง้หมด เนือ่งจากปญหาในเรือ่งตนทุนคาใชจาย 
ระยะเวลาในการสรางระบบ ระบบโลจิสติกส และการ
ฝกอบรมพนักงาน บริษัทมีความมั่นใจแมวาระบบการเล้ียง
ดังกลาวจะมีตนทุนที่สูงแตจะสงผลดีตอผลผลิต ทั้งน้ีไดมี
การลงทุนในการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยี
ใหมๆ ได โดยโครงการในภาพรวมคาดวาจะชวยพัฒนาสภาพ
แวดลอม ซึ่งนับเปนการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

2. สถานการณการตลาดเดือนสิงหาคม 2562

 ราคาสคปิแจค็ทนูาในตลาดกรงุเทพฯ พุงสงูข้ึน 200 ดอลลาร
สหรัฐตอตันทูนาครีบเหลืองในตลาด EU พุงสูงขึ้นเชนกัน
 มีรายงานจาก undercurrent news เมื่อวันท่ี 
2 สิงหาคม 2562 วา ราคาสคิปแจ็คทูนาและทูนาครีบเหลือง 
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากราคาปลาตกตํ่าที่สุดในชวงเดือน
กรกฎาคม โดยราคาสคิปแจ็คทูนาปรับตัวสูงขึ้นอยูระหวาง 
1,200–1,230 ดอลลารสหรัฐตอตัน ทั้งนี้ราคาขึ้นอยูกับขนาด
ของโรงงานรับซื้อ กลาวคือ ราคารับซื้อปลาทูนาของโรงงาน
ขนาดเลก็อยูที ่1,220-1,230 ดอลลารสหรฐัตอตนั ขณะทีโ่รงงาน
ขนาดใหญราคารับซือ้ปลาทนูาอยูท่ี 1,200 ดอลลารสหรฐัตอตนั 
และคาดวาราคาสคิปแจ็คทูนาจะเพิ่มข้ึนเปน 1,300 ดอลลาร

สหรัฐตอตัน ในเดือนกันยายน สําหรับสาเหตุของราคาตกตํ่า
ในเดอืนกรกฎาคมไมไดเกดิจากปรมิาณสคปิแจค็ทนูาขาดแคลน
แตอยางใด แตเปนผลมาจากราคาปลาทูนาที่ตกตํ่า 1,000 
ดอลลารสหรัฐตอตัน ทําใหชาวประมงไมสามารถออกเรือ
ที่ระดับราคาดังกลาวได
 ราคาปลาทูนาครีบเหลืองมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
เชนกัน ราคาปลาทูนาครีบเหลืองในเดือนกรกฎาคมอยูที่
ระดับ 1,900 ปอนดสเตอรลิงตอตัน สําหรับการสงมอบที่
ตลาดอิตาลีและสเปน โดยขณะน้ีราคาปลาทูนาครีบเหลือง
ในตลาดสเปนปรับตัวสูงขึ้นจาก 1,900 ปอนดสเตอรลิงตอตัน 
เปน 2,100 ปอนดสเตอรลิงตอตัน โดยตลาดในประเทศอิตาลี
ปรับตัวสูงขึ้นกวาตลาดสเปนเล็กนอยที่ 2,100 - 2,150 ปอนด
สเตอรลิงตอตัน

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนสิงหาคม 2562

 ราคาสัตวน้ําที่สําคัญบางชนิดในเดือนสิงหาคม 2562 
มีความเคลื่อนไหว ดังนี้
 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตวั/กก. ราคาทีช่าวประมงขายได
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 145.32 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 145.20 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.08
  ราคาขายส งกุ  งขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) 
จากตลาดทะเลไทย เฉลีย่กิโลกรัมละ 142.73 บาท ราคาเพิม่ข้ึน
จาก 141.88 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.60
 3.2 ปลาหมกึกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง
ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 138.50 บาท เพิ่มขึ้นจาก 134.75 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.78
  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผานมา
 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 81.21 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 77.45 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.63
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  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯจากองคการ
สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 
85.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.88
 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 84.81 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 80.15 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.81
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาท่ี
ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.60 บาท ราคาลดลงจาก 
46.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 25.59
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.00 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 70 บาท/กิโลกรัม
ของเดือนที่ผานมารอยละ 14.29
 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขายปลาเปด
ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.06 บาท ลดลงจาก 8.09 บาท/กิโลกรัม 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.37
  ไมมีรายงานราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป เบอร 2 ในตลาดกรุงเทพฯ

4. แนวโนมของราคาเดือนกันยายน 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม
ของราคาเดือนกันยายน 2562 ดังนี้
 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดบั 148.22 บาท/กโิลกรมั ราคาเพิม่ขึน้
จาก 145.32 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.00
  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 
จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 144.87 บาท/กิโลกรัม 
ราคาเพิม่ขึน้จาก 142.73 บาท/กโิลกรมั ของเดอืนกอนรอยละ 1.50

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาท่ีชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 137.11 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง
จาก 138.50 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.00
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 260.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว
จากเดือนที่ผานมา
 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยู ในระดับ 81.92 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น
จาก 81.21 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.87 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาจะอยูในระดบั 90.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตวัเทากบัเดอืน
ที่ผานมา
 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได
คาดวาจะอยูในระดับ 83.96 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 
84.81 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.00
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 
120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา
 4.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู
ในระดับ 38.06 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 34.60 บาท/
กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.00 
  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา
คาดวาอยูในระดับ 80.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา
 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง
ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.09 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น
จาก 8.06 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.37
  ไมมีรายงานราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% 
ขึ้นไป ในตลาดกรุงเทพฯ
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 61 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. 46.50 70.00
ส.ค. 34.60 80.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 61 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. 80.15 120.00
ส.ค. 84.81 120.00

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 61 158.20 157.80

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. 145.20 141.88
ส.ค. 145.32 142.73
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ก.ค.ส.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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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

300
275
250
225
200
175
150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ก.ค.ส.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
ก.ค. 61 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  
ส.ค. 8.06

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ก.ค. 61 170.00 195.00

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. 134.75 260.00
ส.ค. 138.50 260.00
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ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ก.ค.ส.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.ส.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
ก.ค. 61 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. 81.21 85.00
ส.ค. 77.45 90.00
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

ก.ค.ส.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

 เมือ่วันที ่31 กรกฎาคมท่ีผานมา กรมประมง โดยนายอดศิร 
พรอมเทพ ไดกลาวถงึ ระบบตดิตามเรอืประมง (Vessel Monitoring 
System; VMS) วาเปนระบบอิเล็กโทรนิกสที่ทําหนาที่สงสัญญาณ
ตาํแหนงของเครือ่ง VMS ซึง่ตดิตัง้ในเรอืประมงผานระบบดาวเทยีม
ศูนยควบคุมการทําการประมง และเจาของเรือประมง เพื่อให
มั่นใจได ว า เรือประมงทําการประมงถูกต องตามกฎหมาย 
ไมมีพฤติกรรมท่ีละเมิดกฎหมาย ซึ่งไดมีการนําระบบดังกลาว
มาใชกับเรือประมง ทั้งที่ทําการประมงในนานนํ้า และในทะเลสากล 
โดยองคกรบริหารจัดการประมงในภูมิภาคท่ีดูแลการประมงใน
นานนํ้าสากลไดกําหนดใหเรือประมงท่ีเขาไปทําการประมงตอง
ติดตั้งระบบ VMS ซึ่งเปนความรับผิดขอบของ “รัฐเจาของธง” 
และในขณะเดียวกันประเทศที่มีกองเรือขนาดใหญและมีขีด
ความสามารถในการทาํการประมง เชน สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป 
ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ฟลิปปนส หรือแมแตประเทศที่ใหเรือประมง
ตางชาติเขาไปทําการประมงในนานนํ้าตนเอง เชน ปาปวนิวกินี 
พมา ก็ไดนําระบบ VMS เขามาใชเพื่อควบคุมการทําประมงของ
เรือประมงเชนกัน ซึ่งเปนความรับผิดชอบของประเทศในฐานะ 
“รัฐเจาของธง” และ “รัฐชายฝง”
 ทั้งนี้ การประมงทะเลไทยในอดีตมีปญหาที่สะสมมา
เปนเวลานาน ทัง้ปญหาการประมงในนานนํา้ในประเดน็ความขดัแยง
ระหวางชาวประมงพื้นบานและเรือประมงพาณิชย ที่เกิดเนื่องจาก
เรือประมงพาณิชยขนาดใหญไดลักลอบเขาไปทําการประมงใน
เขตชายฝง จนทําใหเกิดความเสียหายใหกับเครื่องมือประมงของ
ชาวประมงพื้นบาน การจับทรัพยากรสัตวนํ้าขนาดเล็ก ตลอดจน
สิ่งแวดลอม และปญหาการทําประมงนอกนานนํ้าไทยของเรือ
ประมงไทย เนื่องจากการที่เรือประมงไทยมีการไปรุกลํ้านานนํ้าของ
ประเทศเพื่อนบาน โดยไมไดรับอนุญาต เชน มาเลเชีย อินโดนีเซีย 
พมา ตลอดจนนานนํา้อืน่ๆ เชน เยเมน โซมาเลยี แมแตในทะเลสากล 
เชนมหาสมุทรอินเดีย ทําใหมีการเรียกรองใหประเทศไทยควบคุม
กิจกรรมของเรือประมงไทยดังกลาว ปญหาเหลานี้นับวันจะรุนแรง
มากขึ้นจนเกิดกระแสต อต านในกลุ ม NGO ไม ว าจะเป น 
Greenpeace, The Guardian, Environmental Justice 
Foundation (EJF) ทั้งในประเด็นการทําประมงผิดกฎหมาย 
และการคามนุษย ทําใหเกิดคําถามจากทั่วโลกถึง “ความรับผิดชอบ
ของประเทศไทย”
 จากปญหาที่เกิดขึ้นกรมประมงไดมีแนวคิดที่จะนําระบบ 
VMS เขามาทดลองใชในการบริหารจัดการเรือประมงมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2554 แตไมสามารถจะดําเนินการไดเนื่องจากขอจํากัด
ทางกฎหมายในขณะนั้น (พรบ.การประมง 2490) และผลจาก
การไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายสําหรับเรือประมงนอกนานนํ้า
ทําใหประเทศไทยไมสามารถดําเนินการตามพันธกรณีในฐานะ
สมาชิก IOTC ตอมา ภายใตพระราชกําหนดการประมง 2558 

ระบบติดตามเรือประมง

จําเปนสําหรับใคร?

✤

ไดตราบทบญัญตัใิหอาํนาจกบัภาครฐัในการกาํหนดขนาดเรอืประมง
ที่จะตองติดตั้งระบบติดตามดังกลาว กรมประมงจึงไดกําหนดให
เรือประมงตั้งแตขนาด 30 ตันกรอส ข้ึนไปตองติดระบบ VMS 
ดังกลาว เนื่องจากพิจารณาแลววาเรือกลุ มดังกลาวเปนกลุ ม
ที่มีประสิทธิภาพในการทําประมงสูง และมีผลประกอบการมากพอ
ในการจายคาบริการทีจ่ะเกิดขึน้ (ประมาณ 1,000 - 2,000 บาท/เดอืน) 
ตลอดจนเปนเรือประมงที่มีความเสี่ยงที่จะออกไปทําการประมง
นอกนานนํ้าโดยไมไดรับอนุญาต
 ผลของการที่เรือประมงขนาดใหญมีการติดต้ัง VMS 
สงผลทาํใหชาวประมงไมกลารกุลํา้เขาไปทาํการประมงในเขตประมง
ชายฝง โดยเหน็ไดจาก 14 เดอืนท่ีผานมา (วนัที ่1 เมษายน 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562) มีเรือประมงที่ติด VMS ออกไปทําการประมง 
367,187 เที่ยว แตมีเรือที่ถูกจับเนื่องจากเขาทําการประมงใน
เขตชายฝงหรือเขตหามทําการประมงเพียง 41 คดี จะเห็นไดชัด
วาชาวประมงสวนใหญปฏิบัติตามกฎหมาย อยางไรก็ตามยังมี
เรือประมงบางกลุ มที่ชอบทําการประมงแบบเลาะเขตซึ่งหาก
เผลอหลุดเขาไปในเขตอาจเปนคดีได และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี
เห็นชัดเจนจากการที่เรือประมงขนาดใหญไมเขาทําการประมง
ในเขตชายฝง คือทรัพยากรสัตวนํ้าในบริเวณชายฝงทะเลมีความ
อุดมสมบูรณขึ้น และชาวประมงพื้นบานมีรายไดและการดํารงชีวิต
ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบานไมวาจะเปนมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย พมา ไดใหการยอมรับประเทศไทยในฐานะ “รัฐเจา
ของธง” ในการควบคมุเรอืประมงไทยไมใหไปลกุลํา้นานนํา้เพือ่นบาน 
 อยางไรก็ตามยังคงมีความพยายามที่จะ “เลี่ยง” ติดต้ัง 
VMS บนเรือประมงเห็นไดจากในรอบ 14 เดือน ที่ผานมาพบวา
มีคดีที่เรือประมงมีการยาย VMS ของตนเองไปติดตั้งยังเรือประมง
ลําอื่น ทั้งสิ้น 8 คดี ซึ่งการกระทําดังกลาวแสดงถึง “เจตนา” 
ในการที่จะกระทําผิดอยางชัดเจน รวมถึงเหตุการณที่พึ่งเกิดขึ้น
แสดงใหเห็นไดเปนอยางดีวา “VMS มีความสําคัญมากเพียงใด 
ในการกอใหเกิดความเปนธรรม”
 อธิบดีกรมประมง กลาววามาตรการตางๆ ท่ีออกมาไมได 
“อยาก” แตเปนการ “แกไขปญหา” ที่เกิดขึ้นอยางยาวนานมา
ในอดตี เพือ่กออนรุกัษทรพัยากรบรเิวณชายฝง และทีส่าํคญัทีส่ดุคอื
การสราง “ความเปนธรรม” ในการทาํการประมง อยางไรกต็ามไมวา 
“กฎ” จะออกมานอยหรอืมากเพยีงใดหากมคีนพรอมทีจ่ะ “แหกกฎ 
ระเบยีบ” เพือ่ผลตอบแทนทีส่งูกวา ซึง่เปนการเอาเปรยีบชาวประมง
ดวยกนั และทาํใหตองมกีตกิาทีร่ดักมุเพิม่มากขึน้ ทําใหคนสวนใหญ
ตองไดรับผลกระทบมากขึ้นดวย แตหากทุกคน “รวมมือ รวมใจ” 
กันอยางแทจริงแลว กฎระเบียบอาจไมจําเปน อนาคตการประมง
ทะเลของไทยกจ็ะมุงไปสูความยัง่ยนื และเปนทีย่อมรบัของประเทศ
เพือ่นบานและสากล อนัจะกอใหเกดิการยอมรบัเรอืประมงไทย หรอื 
ผูประกอบการประมงไทยเขาไปทําการประมงในนานนํา้ตางประเทศ
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ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100 2,100 2,167 2,200 2,031

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00 13.00 21.50 25.00 25.92

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50 11.50 11.71 14.42 14.50

ลูกเปดไขซีพี 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com

ราคาปจจัยการผลิต
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน

สศท.3 รวมประชุมติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนการตรวจราชการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) 
รวมประชมุการตดิตามความกาวหนาโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รอบท่ี 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 10 (นายคมสัน จํารูญพงษ) ณ หองประชุมที่ทําการปกครอง ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนการติดตามโครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการตรวจติดตามโครงการกรณีพิเศษ

✤

 วนัที ่8 สงิหาคม 2562 นายบญุลาภ โสวณัณะ ผูอาํนวยการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรที ่2 จงัหวดัพษิณโุลก (สศท.2) รวมประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร การเพิม่ประสทิธิภาพและยกระดบัการขับเคลือ่นโครงการภูฟาพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิในสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจาฟามหาจักรสีรินิธร สยามบรมราชกุมาร ีจงัหวดันาน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่จดัทาํกรอบแนวทางการพฒันา 
(ดานการเกษตร) และแผนปฏิบัติการโครงการศูนยภูฟาพัฒนาฯ ระยะสั้น กลาง และยาว ทบทวนและจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตร
ของโครงการฯ รวมท้ังลงปฏญิญารวมกนั เพือ่สรางความเช่ือมัน่ในการดาํเนนิงานระหวางสวนราชการตาง ๆ  ณ ศนูยภฟูาพฒันาฯ อําเภอบอเกลอื 
จังหวัดนาน โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 16 เปนประธานการประชุมดังกลาว

✤
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สศท.4 จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถายทอดความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Application Farm D และ Application RCMO ใหเกษตรกรแปลงใหญ

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) พรอมดวยเจาหนาที่สวนสารสนเทศ
การเกษตร จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Application ฟารม D และ Application กระดานเศรษฐี (RCMO) ใหเกษตรกรแปลงใหญ
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อน
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ภายใตภารกิจสํานักงาน

สศท.5 รวมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสุรินทร

 วนัที ่1-2 สงิหาคม 2562 นายสมมาตร ย่ิงยวด ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรที ่5 จงัหวดันครราชสมีา (สศท. 5) มอบหมายให
นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล ผูอํานวยการสวนวิจัยและประเมินผล พรอมดวยเจาหนาที่ รวมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
ประจําปงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบานโคกตะเคียน ตําบลโคกตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยไดรับเกียรติจาก
นายประพัฒน มาลาการ ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร เปนประธาน ในการนี้ สศท. 5 ไดจัดนิทรรศการใหความรูแกเกษตรกร เรื่อง 
Application “ฟารม D” ชวยเกษตรกรออกแบบฟารมผานโทรศพัทมอืถือ วเิคราะหหาแผนการผลติสนิคาเกษตรทีเ่หมาะสมหรือปรบัเปลีย่น
สินคาเกษตรที่ผลิตอยูแลวที่มีผลตอบแทนตํ่าไปสูสินคาชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนสูง และ “กระดานเศรษฐี” ทั้งในรูปแบบการคํานวณ
ดวยมือ และ Application เพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาเกษตรและเปรียบเทียบตนทุนกําไร ขาดทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนทําการเกษตรตอไป ซึ่งนอกเหนือจากนิทรรศการของสศท. 5 แลว ยังมีหนวยสงเสริมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
รวมพัฒนาฟ นฟูเกษตรกรใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเขารวมงาน
จํานวน 1,000 คน

✤

เศรษฐกิจการเกษตร ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) บานโนนถาวร หมูที่ 14 
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหเกษตรกรแปลงใหญสามารถคํานวณตนทุนการผลิตและสามารถออกแบบฟารม
ผลิตสินคาเกษตรไดดวยตนเอง และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวิเคราะห วางแผนการผลิต การตลาด และการตัดสินใจ
ผลิตพืชหรือสินคาเกษตรไดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยมีเกษตรกรแปลงใหญเขารวมจํานวน 35 คน

✤
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แวะเยี่ยม สศท.



สศท.10 จัดประชุมหารือ “การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ของป 2562

และแนวโนมป 2562 จังหวัดราชบุรี”

สศท.9 รวมตอนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สศท.6 จัดประชุมทําแผนปฎิบัติการเกษตรภายใตการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ปญจะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เปนประธาน
การประชมุหารอื “การจดัทาํรายงานภาวะเศรษฐกจิการเกษตรไตรมาส 2 ของป 2562 และแนวโนมป 2562 จงัหวดัราชบรุ”ี ณ หองประชมุ
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรท่ี 10 อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ีเพือ่นาํเสนอผลการวเิคราะหภาวะเศรษฐกจิการเกษตรใหผูทีม่สีวนเกีย่วของ
ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนําผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดไปใชประกอบการวางแผน 
และการตัดสินใจเชิงนโยบายดานการเกษตรในระดับพื้นที่ใหสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งเปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น

✤

 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) และ
เจาหนาที่ รวมตอนรับ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมคณะ ในการลงพื้นที่รับฟงขอเสนอแนะ แนวทางการเเกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และเขาเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ ในการบริหารจัดการ
ทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา

✤

 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) 
เปนประธานการประชมุ เรือ่งการจดัทาํแผนปฎบิตักิารเกษตรภายใตการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) พรอมดวยคณะเจาหนาท่ี
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยสวนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และทีมงานสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร สศท.6 ประกอบดวย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุย ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และนักวิชาการสวนแผน
เขารวมประชุม ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

✤
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พิธีลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง สศก. สผ. และอบก.

 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนางประเสริฐสุข เพฑูรยสิทธิชัย 
ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาชเรือนกระจก รวมลงนามบันทึกความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวาง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และองคการบริหารจัดการ
กาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ณ หองประชมุ Executive ๑ โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการคํานวณและกระบวนการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) สาํหรบั
การติดตามประเมินผลการลดกาชเรือนกระจกจากการดําเนินมาตรการ/นโยบาย
ในภาคการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการลดกาชเรือนกระจก
ของประเทศ อีกทั้งไดมีการบรรยายโดย นางสายรัก ไชยลังกา ผูอํานวยการสวนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร สํานักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร และนายศิวัช แกวเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “การเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผล
การลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคการเกษตร” โดยมีผูเขารวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน 50 คน

✤
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ขาวประชาสัมพันธ



สศก.จัดกิจกรรมทําบุญทอดผาปา และปลอยพันธุปลานํ้าจืด

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมกิจกรรมถวายเงิน
ทําบุญทอดผาปาสามัคคี จํานวน 23,350 บาท และปลอยพันธุ ปลานํ้าจืด จํานวน 999 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล พรอมทั้งถวายความจงรักภักดี 
รําลึกพระมหากรุณาธิคุณแด สมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป หลวง รวมทั้ง
สงเสริมใหขาราชการ และเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนําหลักธรรมทางศาสนาไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
ณ วัดปาเชิงเลน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ

✤
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การอบรมหลักสูตร “นักบริหารงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (รุนพิเศษ)”

กนผ.จัดอภิปราย “กาวอยางไรใหการบริหารจัดการ

เขตเกษตรเศรษฐกิจในอนาคตสดใส”

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ใหเกียรติเป นประธานการสัมมนาเร่ือง “การบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)” โดยมีการอภิปรายในหัวขอ “กาวอยางไร

 วนัที ่8 สงิหาคม 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
เปนประธานเปดการอบรมหลกัสตูร “นกับรหิารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุนพิเศษ)” ณ หองประชุม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาคารนวัตกรรม ชั้น 3 โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม 
เปนผูกลาวรายงาน ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความรูความเขาใจในดานเศรษฐกจิ ตัง้แตระดบัชาติ
ถึงระดับโลกซ่ึงมีผลกระทบตอภาคการเกษตร การเสริมสรางศักยภาพ และความพรอมสู
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีอยางเฉียบพลันตอไป

✤

ใหการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในอนาคตสดใส” ณ โรงแรมไมดา แกรนด ทวารวดี จ.นครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
และขอเสนอแนะ นําไปสูการปรับปรุงแนวทางการจัดทําโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในอนาคตใหสามารถ
ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง ผูรวมอภิปราย ประกอบดวย นายสมศักด์ิ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใช
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารยประจําคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนายวรวัฒน ศรียุกต 
ผูอํานวยการดานบริหารองคกรเพื่อความยั่งยืน บริษัทนํ้าตาลมิตรผล จํากัด ดําเนินรายการโดย นายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยมีผูเขารวมสัมมนาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 1-12 และผูแทนหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน จ.นครปฐม

✤
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สศก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร

การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ.2560-2564”

การประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งที่ 4/2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ร วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ คร้ังท่ี 4/2562 โดยมี 
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม โดยที่ประชุมไดรวมรับทราบถึงสถานการณปาลมนํ้ามัน
และนํ้ามันปาลม รวมถึงความคืบหนาการดําเนินงาน ตามมาตรการแกไขปญหาราคาผลปาลมนํ้ามัน พรอมท้ังพิจารณาถึงการ
เปดตลาดนํา้มนัปาลมและน้ํามันเนือ้ในเมลด็ปาลมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ ป 2563-2565 รวมถงึการบรหิารปาลมนํา้มนัทัง้ระบบ 
และมาตรการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกนํ้ามันปาลม ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

✤

 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.วรภรณ พรหมพจน ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กลาวรายงาน และนําเสนอกรอบแนวทางในการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งการประชุมใน
ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูแทนของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมกันวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
มีผลตอการพัฒนาเกษตรอินทรียของไทย และประเมินผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา เพื่อทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปา
หมาย ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดภายใตแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรียแหงชาติ รวมถึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรียของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผูแทน
เกษตรกรทั้งในสวนกลางและภูมิภาค เขาประชุม จํานวน 120 คน
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สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสใหคณะผูบริหาร สศก. ถวายสักการะ

 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตําหนักอรุณ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให ผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งนําโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากรเขาเฝา ถวายสักการะเนื่องในวาระคลายวันประสูติ 
92 พรรษา 26 มิถุนายน 2562
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สศก. ใหการตอนรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาอินโดนีเซียพรอมคณะ

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหการตอนรับ 
H.E. Mr. Jan Darmadi สมาชิกสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีโจโกวี แหงสาธารณรัฐอินโดนีเซียพรอมคณะ เขาหารือเกี่ยวกับ
การพฒันาภาคเกษตรของไทย นโยบายครวัไทยสูครัวโลกและการปฎรูิปภาคเกษตร 4.0 ของประเทศไทย ณ อาคารศนูยปฏบิตักิาร
เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

การสัมมนาผลงานวิชาการ การประเมินผลโครงการ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 วนัที ่23 สงิหาคม 2562 นางสาวจรยิา สทุธไิชยา เลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร เปนประธานเปดการสัมมนาผลงานวิชาการ การประเมินผลโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2562 ณ หอง Ballroom C โรงแรมมารวย 
การเดน โดยมี นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผูอํานวยการศูนยประเมินผล เปนผูกลาว
รายงาน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่นาํเสนอผลการประเมนิโครงการทีส่าํคญัของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ อาทิ โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการ
สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน ป 2561 โครงการ
สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ป 2561 โครงการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri – Map) และโครงการศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2561 ทั้งน้ี เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันจากหนวยงานตางๆ สําหรับ
เปนแนวทางในการปรับปรุงผลการประเมินโครงการใหมีความสมบูรณตอไป
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