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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตร กับกระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

แหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งนับเปนการเสริมสรางความสัมพันธดานการเกษตรระหวางไทยและ

แอฟริกาใต และสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการดานการเกษตรในหลายดาน ไดแก ดานพืช ปศุสัตว 

ประมง การชลประทาน การใชที่ดิน สหกรณ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร 

 โดยหลงัจากลงนามบนัทกึความเขาใจฯ แลว ทัง้สองฝายจะจดัตัง้คณะทาํงานรวมดานการเกษตร 

ซึง่ในเบือ้งตนประเทศแอฟริกาใตสนใจทีจ่ะขยายตลาดและเพ่ิมมลูคาสนิคาเกษตรจากไทย อาท ิไกแปรรปู 

ลําไย มังคุด และยางพารา รวมทั้งสนใจการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดของไทยอีกดวย

 ทีผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มคีวามสมัพนัธทางการทตูอนัดกัีบกระทรวงเกษตรปาไม 

และการประมงสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึง่ในปน้ีครบรอบปที ่25 โดยประเทศแอฟริกาใตเปนประเทศคูคา

สําคัญของไทย ในการนําเขาผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขาวหอมมะลิ ซึ่งแอฟริกาใตมีความตองการจะ

เพิม่ปรมิาณการนาํเขาขาวจากไทยมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัตองการนาํเขาผลไมจากไทยเพิม่เตมิอกี 2 ชนดิ 

คือ ลําไย และมังคุด เนื่องจากเปนผลไมที่ไดรับความนิยม มีรสชาติถูกปากคนแอฟริกาใต รวมทั้งไทย

ไดหารือดานการสงออกยางพาราไปแอฟริกาใต เนื่องจากเปนฐานการผลิตรถยนตอันดับตนๆ ของโลก 

และเปนโอกาสอันดีที่แอฟริกาใตยินดีใหนักลงทุนยางพาราไทยเขาไปผลิตยางรถยนต เพื่อประกอบ

เปนตัวรถในประเทศแอฟริกาใตอีกดวย

 ดังนั้น ประเทศไทยจึงพรอมเปนฐานการผลิตวัตถุดิบและสงออกยางพาราใหกับแอฟริกาใต 

เพือ่นาํไปสูการผลติในภาคอตุสาหกรรมยานยนตของแอฟรกิาใตทีม่แีนวโนมกาํลงัเตบิโตในขณะนี ้รวมทัง้

ไทยยินดีที่จะรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารากับหนวยงานภาครัฐของแอฟริกาใต 

เพื่อสรางนวัตกรรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาของสองประเทศในอนาคตดวยเชนกัน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายในการพัฒนา 
Big Data ดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหเปนเอกภาพและเช่ือมโยงกับระบบของรัฐบาลใหกาวทัน
ยคุดจิทิลั โดยปจจบุนักระทรวงเกษตรและสหกรณใชฐานขอมลู
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ในการบรหิารจดัการเชงินโยบาย 
ดวยการจัดทํา Big data ซึ่งแบงขอมูลออกเปน 4 กลุมหลัก 
ไดแก 
 1) ดานขอมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ไดแก 
ขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอมูลสหกรณ กลุมเกษตรกร 
โดยมีกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 2) ดานขอมูลสินคาเกษตร ไดแก ขอมูลดานการผลิต
สินคาเกษตร โดยมสีาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 
 3) ดานขอมูลและพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก ขอมูลความ
เหมาะสมการใชที่ดิน ขอมูลการใชที่ดิน โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 4) ดานขอมูลนํ้าและการชลประทาน ไดแก ขอมูล
แหลงนํ้า ปริมาณนํ้า โดยมีกรมชลประทานเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
 ซึ่งขณะนี้ Big data ไดมีการเชื่อมโยงกับกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอยูระหวางการทดสอบการ
เช่ือมโยงกับกระทรวงพาณิชย รวมทั้งไดมีการหารือการ
เช่ือมโยงข อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเรียบรอยแลว ซึ่งเชื่อมั่นวา การเชื่อมโยงกับ
ภาคการตลาดจะช วยให สามารถทราบปริมาณผลผลิต 
ชวงเวลา แหลงผลิตที่สําคัญ ตามนโยบายตลาดนําการผลิต 
เพื่อใชบริหารจัดการการจําหนาย การกระจายสินคา และ
กําหนดราคาไดอยางเหมาะสมตอไป 

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงนามบันทึก
ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 
“การพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” 
ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) เพื่อรวมสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
และดานสารสนเทศ ขบัเคลือ่นตามนโยบายเรงดวนของรฐัมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดานการพัฒนาฐานขอมูล
เกษตรกรกลาง มาตัง้แตป 2559 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร
ในฐานะหนวยงานอํานวยการของคณะทํางานขับเคล่ือน
นโยบายเรงดวน จึงไดบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลทะเบียนเกษตรกรของหนวยงาน
ตางๆ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชเลขประจาํตวั
ประชาชน 13 หลักในการเชื่อมโยง ทั้งจากขอมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร ทะเบียนผูเพาะเลี้ยง
สตัวนํา้ของกรมประมง ทะเบยีนผูเลีย้งสตัวของกรมปศสุตัว รวมทัง้
ไดขยายฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมขอมูลทะเบียนเกษตรกรของ
กรมการขาว กรมหมอนไหม การยางแหงประเทศไทย และกรม
สงเสรมิสหกรณดวยเชนกนั โดยมศีนูยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และสํานักงานพัฒนา
รฐับาลดจิทิลั ใหการสนบัสนนุทางดานเทคโนโลยีการจัดการฐาน
ขอมลู การบรูณาการฐานขอมลูและระบบการตรวจสอบถกูตอง
 สําหรับ ทานที่ตองการสอบถามขอมูลการใหบริการ
ของ Farmer ONE เชน จาํนวนครัวเรือนเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีน
ในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค หรือระดับจังหวัด เปนตน 
สามารถสอบถามไดที่ สวนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 
โทร. 0 2940 6640 หรือ ส วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
0 2940 7038 ในวันและเวลาราชการ

โดย ศูนยสารสนเทศการเกษตร

เกษตรฯ เรงเครื่อง Big Data

ขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลรวมกันในยุคดิจิทัล
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โดย นักวิชาการเชิงบูรณาการ สังกัดสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

 จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร
การพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเปน
แผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแตป 2554 
โดยในแผนใหมนี้ ตั้งวิสัยทัศนให “ประเทศไทยเปนผู นํา

ในระดับภูมิภาคดานการผลิต การบริโภค การคาสินคา 

และการบริการเกษตรอินทรีย ที่มีความยั่งยืนและเปน

ที่ยอมรับในระดับสากล” โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่
เกษตรอินทรียใหเปน 600,000 ไรในป 2564 และมีเกษตรกร
ที่ทําเกษตรอินทรียไมนอยกวา 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดสวน
ตลาดในประเทศ-ตลาดสงออกเปน 40:60 และยกระดับกลุม
เกษตรอินทรียวิถีพื้นบานเพิ่มขึ้น (ขอมูลปลาสุดของป 2558 
ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรียเพียง 273,881 ไร และ
มีเกษตรกรเพียง 10,557 ราย) ตองนับวา แผนยุทธศาสตรน้ี
มีเปาในการขยายเกษตรอินทรียกวาเทาตัวในอีก 5 ปขางหนา 
โดยในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่ 1-12 รวมบูรณาการจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพดาน
การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ใน 6 กลุมชนิดสินคาสําคัญที่มี
ปริมาณการผลิตเพื่อการคาอยางแพรหลายในประเทศ ไดแก 
ขาว ถ่ัวเหลือง พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และประมง ทั้งน้ีเพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรียของ
ไทยเพื่อสอดรับตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหง
ชาติ และสนับสนุนใหบุคคลที่เกี่ยวของในระบบตลาดสินคา
เกษตรอินทรีย  ได รับประโยชนจากการดําเนินการผลิต 

การตลาดในธุรกิจสินคาเกษตรอินทรีย สรางมูลคาเพิ่มทางการ
คาใหกับประเทศ รวมผลักดันใหประเทศไทยกาวสูการเปน
ผูนาดานเกษตรอินทรีย เพื่อสรางความมั่นคงทางดานรายไดที่
มีความย่ังยืนอยางแทจริง ซึ่งการจัดทาแนวทางการพัฒนาฯ 
คร้ังน้ี ไดอาศัยขอมูลหลายประเด็นที่เก่ียวของกับระบบตลาด
สินคาเกษตรอินทรีย อันไดแก ขอมูลสภาพการตลาด ขอมูล
ทัศนคติและความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของในระบบตลาด
สินคาตางๆ อาทิ การดําเนินนโยบายดานเกษตรอินทรียของ
ภาครัฐ ผลการดําเนินงานของตลาด โดยใหคาคะแนนสะทอน
ระดับความสําคัญแลวนามาวิเคราะหดวย SWOT และ TOWS 
Matrix พจิารณาครอบคลมุถงึสภาพแวดลอมภายใน และสภาพ
แวดลอมภายนอกทางดานการตลาดสินคาเกษตรอินทรียจาก
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในระบบตลาดสินคาเกษตรอินทรียของไทย 
 โดยในบทความน้ีจะขอกลาวถึงการศึกษาแนวทาง
พัฒนาศักยภาพดานการตลาดผักอินทรีย เพราะเปนอีก
สินคาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก
ตลาดทั้งในและตางประเทศมีความตองการสูง สําหรับตลาด
ในประเทศไทย พบวา ประชาชนมแีนวโนมความตองการบรโิภค
ผกัสดเพิม่สงูขึน้ เพราะการขยายตวัของชมุชนเมอืงทีป่ระชาชน
สวนใหญเปนผูบริโภคที่ไมไดผลิตผักดวยตนเอง และในปจจุบัน
ผกัอนิทรียกลายเปนสนิคาทางเลอืกทีผู่ผลตินิยมนาํมาจาํหนาย
ในทองตลาด เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพที่ผู บริโภคมีความ
ตองการบรโิภคผกัทีป่ลอดภยัตอสขุภาพมากขึน้แมวาผกัอนิทรยี

สศท.1-12 เจาะตลาดผักอินทรียทั้งประเทศ

แนะแนวทางพัฒนาฯ อยางยั่งยืน
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“

”

เกณฑในการกําหนดราคา

ผักอินทรียสวนใหญจะใชเกณฑ

ที่ผูผลิตตั้งราคาเอง รองลงมา 

คือ ใหผูคาตั้งราคาเอง 

และอาจใชราคาอางอิง

จากตลาดอินทรีย

จะมีราคาสูงกวาผักทั่วไป การผลิตผักอินทรีย มีขั้นตอน และ
วิธีการที่ละเอียดพิถีพิถัน ผูผลิตตองศึกษาถึงกระบวนการผลิต
เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต จึงตองศึกษาหา
ความรู สรางความเขาใจกอนทําการผลิต
 ซึง่ผกัอนิทรยี สามารถปลกูไดในทกุภาคของประเทศไทย 
และมีมากมายหลายชนิด ไดแก ผักสลัด (สลัดเรดโอค สลัด
เรดคอรัล กรีนโอค บัตเตอรเฮด ผักสลัดแกว) คะนา ตนหอม 
ผักชี ผักบุง ขึ้นฉาย หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง กวางตุง 
กะหลํ่าปลี พริกขี้หนู พริกหยวก ตะไคร มะนาว กระเพรา 
ถั่วฝกยาว แตงกวา ฟกทอง มะเขือ บวบ ผักกาดขาว กระเจี๊ยบ
เขียว โหระพา ถ่ัวพู ถ่ัวลันเตา มะเขือเทศ ชะอม กุยชาย 
ขา มะกรูด ชะอม ฟก แครอท ขาวโพดหวาน หนอไม 
และเห็ดตางๆ ในดานโครงสรางตลาด (Structure) ประกอบ
ไปดวยเกษตรกร พอคาคนกลาง กลุมเกษตรกร/สหกรณ และ
ผูประกอบการ โดยผลผลิตผักอินทรียสวนใหญอยูในระยะ
ปรับเปลี่ยน คิดเปนรอยละ 56.46 เนื่องจากในบางพ้ืนที่
เกษตรกรมีปญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทําใหไมสามารถ
ขึ้นทะเบียน เพื่อยื่นขอใบรับรองมาตรฐานไดสวนผลผลิตที่
ไดรบัมาตรฐานเกษตรอินทรยี คดิเปนรอยละ 43.55 โดยผลผลติ
สวนใหญจะไมมีการคัดเกรด เนื่องจาก เปนลักษณะของการ
ขายรวมขายคละ คดิเปนรอยละ 51.62 ในขณะทีร่อยละ 48.39 
มีการคัดเกรดผลผลิต เนื่องจาก ตองการคัดคุณภาพกอนออก
จําหนาย ดานพฤติกรรมการตลาดผักอินทรียและการกําหนด
ราคา เกณฑในการกาํหนดราคาผกัอินทรยีสวนใหญจะใชเกณฑ
ที่ผูผลิตตั้งราคาเอง รองลงมา คือ ใหผูคาตั้งราคาเอง และ
อาจใชราคาอางองิจากตลาดอินทรยี ซึง่ผกัอินทรยีทีว่างจาํหนาย
ในตลาด Modern Trade มีคุณภาพสูงตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค อีกทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหรักษาความสด
และคุณคาของสินคาเอาไว สําหรับความแตกตางระหวางราคา
ผักอินทรียกับผักทั่วไป โดยแยกพิจารณาเปน 2 ตลาด จากการ
สํารวจพบวา ในตลาดทั่วไปราคาผักอินทรียสูงกวาผักทั่วไปที่
เกษตรกรขายได รอยละ 30-50 สวนในตลาดModern Trade 
หรอืฟารมทีม่ช่ืีอเสยีงดานการตลาด ราคาผกัอนิทรยีอาจสงูกวา
ผักทั่วไปถึงรอยละ 50-70 สําหรับชองทางการจําหนายหลัก
ของผักอินทรีย คือ ตลาด คิดเปนรอยละ 57.14 โดยจําแนก
เปน Modern Trade (รอยละ 40) และตลาดทั่วไป (รอยละ 
17.14) รองลงมา คือ จําหนายหนาฟารม จัดสงผักอินทรียไป
ยังบริษัท รานอาหาร และรีสอรท คิดเปนรอยละ 20.78 17.38 
2.82 และ1.88 ตามลําดับ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด านการตลาดผักอินทรีย   5 แนวทาง 
ประกอบดวย 1) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มตลาดสินคา
ผักอินทรีย 2) สรางผูประกอบการสินคาผักอินทรีย 3) สราง
ความเชื่อมั่นใหผู บริโภค และกระตุ นความตองการสินคา
ผักอินทรีย  4) ส งเสริมการวิจัยพัฒนาสินคาผักอินทรีย  
5) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนดานการตลาดผักอินทรีย
โดยบูรณาการทุกภาคสวน ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเกษตรอินทรียป 2560 – 2564 ทั้งนี้ แนวทางพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาดผักอินทรียที่กลาวมาขางตน เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการภาคเอกชน เครือขายภาค
ประชาสังคม หรือผูที่สนใจ สามารถใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนดานการตลาด สวนหนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของสามมารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แนวทางการสงเสริมการผลิตการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน 
การจัดทําแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
เกษตรอินทรียใหบรรลุผลนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
 จังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจและแนวทาง

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตภายใตโครงการ 

Zoning by Agri Map จังหวัดตาก

 สวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) จัดประชุม
หารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และเครือขายภาคประชาสังคม
ระดับจังหวัด เกี่ยวกับการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคาเกษตร
ท่ีสําคัญจังหวัดตาก และการกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสมตาม
แผนท่ี Agri-Map เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 ณ หองประชมุ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก เพื่อใหผลการศึกษา
ดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่อยางแทจริง และภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถนําไป
ใชประโยชนในการจัดทําแผนงานโครงการภายใตโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญ 
(Zoning by Agri- Map) ในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนรวมทั้งเปนขอเสนอแนะใหหนวยงานจังหวัดนําไป
กาํหนดแผนงานโครงการทีส่อดคลองกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละ
ดานเศรษฐกจิ ตลอดจนหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สามารถกําหนดนโยบายสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจการเกษตรสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by 
Agri Map) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุม
ครั้งนี้ สศท. 2 ไดนําเสนอผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจสินคา
เกษตรทีส่าํคญัเพือ่กาํหนดเปนแนวทางบรหิารจดัการพ้ืนทีต่าม
แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเปนการศึกษา
ขอมูลดานกายภาพ และเศรษฐกิจการเกษตร ไดแก ศักยภาพ
พื้นที่ โครงสรางพื้นฐานการผลิตการตลาด ตนทุนผลตอบแทน

การจัดทําบัญชีสมดุลอุปสงคอุปทาน (Demand Supply) 
และวิถีตลาดของสินคา Top 4 ที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (Gross Province Product : GPP) สูงสุด 4 อันดับแรก
ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว โคเนื้อ ขาวนาป และถั่วเขียว รวมทั้ง
สนิคาทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพสาํหรับปรับเปลีย่นกจิกรรมการผลิต
ในพืน้ทีเ่หมาะสมนอยและไมเหมาะสมขาวเจานาป และขาวโพด
เลีย้งสตัว เพ่ือการจดัการผลผลติทางการเกษตรใหสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดไดอยางสมดุลโดยสรุปแนวทางบริหาร
จัดการพื้นที่ของจังหวัดตากดังนี้ 
 แนวทางบริหารจัดการตามศักยภาพของพื้นที่ 

และแผนที่ Agri-Map ของจังหวัดตาก จําแนกเปน 2 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวนาป
ในพื้นที่ S1 S2 ควรมุงเนนใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยการเพ่ิมผลผลิตตอไรลดตนทุนการผลิตดวยการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชตลอดกระบวนการผลิต 
ยกระดับคุณภาพสินคาสูมาตรฐาน สรางกลุมที่เขมแข็งเพื่อ
เพิ่มอํานาจการตอรองทั้งในเรื่องจัดหาปจจัยการผลิต และ
การตลาด รวมทั้งสร างระบบการบริหารจัดการกลุ มที่มี
ประสิทธิภาพ กลุมที่ 2 การผลิตในพื้นที่S3N จําแนกเปน 
2 กรณี ไดแก 1) กรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวนาป มีพ้ืนที่ S3N รวม 
226,023 ไร โดยพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนขาวโพดเลี้ยงสัตวสวนใหญ
อยูในเขตอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอสามเงา และ
อําเภอแมระมาด ในขณะที่พื้นที่ปรับเปลี่ยนขาวนาปสวนใหญ
อยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอสามเงา อําเภอบานตาก อําเภอ
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แมสอด และอําเภอแมระมาด ซึ่งมีศักยภาพในการปลูกไมผล 
2) กรณีไมปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เนื่องจากมีพื้นที่
เพาะปลกูนอย หรอืปลกูเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน แนวทางในการ
พฒันา คือ มุงเนนการปรบัปรงุคณุภาพดนิใหมคีณุสมบตัเิหมาะ
สมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน ใหมีการตรวจวิเคราะห
ดินรายแปลง ใชสารปรับปรุงบํารุงดินตามคาวิเคราะหดิน 
รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน แหลงนํ้า ซึ่งที่ประชุมได
ใหขอเสนอแนะหลายประการอาทิควรคํานึงถึงความสมดุล
ของระบบนิเวศน ควบคูไปกับสมดุลทางดานเศรษฐศาสตร
สงเสริมการผลิตสินคาที่มีความหลากหลาย (ลดการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว) เหมาะสมศักยภาพของพื้นที่ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและวิถีชุมชนมีระบบการบริหารจัดการกลุม 
การวางแผนการผลติการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิความสมดลุ
ทั้งดานอุปสงคและอุปทานควรคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ อาทิ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายรัฐบาล นโยบายการคาทั้งในและตางประเทศ และ
ขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณาตองเปนเชิงลึกระดับ
พื้นที่ควรพิจารณาเลือกกิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตชนิดใหม 
ที่สอดคลองกับกิจกรรมการผลิตชนิดเดิมที่มีอยูในพื้นที่ อาทิ 
การปลกูไผเพือ่เปนไมคํา้ตนลาํไย ฯลฯ รวมทัง้กาํหนดมาตรการ
จูงใจในสินคาท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนรายสินคา
โดยวางแผนดําเนินการใหชัดเจนเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรมเนนสงเสริมการผลิตในรูปแบบ
เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) อยางทั่วถึง โดยมี
หนวยงานภาครัฐกํากับดูแลตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาใหแก
เกษตรกรเนื่องจากปจจุบันกลไกทางการตลาดมักเปนแบบ
ผูกขาด เกษตรกรขายสินคาไดในราคาที่ไมเปนธรรมหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรกํากับดูแลเสถียรภาพดานราคาสินคาเกษตร
ชนิดใหมที่ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงทางดาน
รายไดและหากประสบปญหาดังกลาวหนวยงานที่เก่ียวของ
ควรเขาไปชวยเหลือ/แกไขปญหาอยางจริงจังภาครัฐและภาค
เอกชนควรรวมบูรณาการขับเคลื่อนภาคเกษตรทั้งทางดาน
การผลิตและการตลาดเพื่อชวยเหลือเกษตรกรอยางแทจริง 
ควรจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการรับซื้อ ขอมูลดานการตลาด
จําแนกรายสินคา และหนวยงานระดับจังหวัดสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรใหมีปริมาณเพียงพอตอ
ความตองการของพื้นที่การเกษตรควรพิจารณากิจกรรมการ
ผลิตและชนิดสินคาที่สามารถใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

เนื่องจากสถานการณการขาดแคลนแรงงานเกษตรของจังหวัด
ตากเพิ่มมากขึ้น สวนใหญเปนแรงงานสูงวัยและยังขาดทายาท
สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมควรเลือกชนิดสินคาที่เปนอัตลักษณ
ของพื้นที่ในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบเกษตร
ผสมผสาน (Mini Farm) มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายเชน
พืชสมุนไพร(สมอพิเภก สะเดา อัญชัน หัวบุก ฯลฯ) โดยมุงเนน
สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในฟารมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนใหมากที่สุดสงเสริมการทําประมงเชนกุง
กามกราม ปลานํ้าจืด ตามความเหมาะสมของพื้นที่รวมทั้งการ
ถายทอดองคความรูและสนับสนุนดานเงินทุนใหแกเกษตรกร
ที่สนใจในบางชนิดสินคาที่เปนสินคาโดดเดนของจังหวัด เชน
โคเนื้อควรมีการจัดทําขอมูลเชิงลึกระดับพื้นที่โดยบูรณาการ
จัดเก็บขอมูลรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันและมีความถูกตองประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
ผู บริหารจังหวัด นอกจากนี้ยังเห็นวา ควรพิจารณาถึงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร ใหมีความเปนมืออาชีพ มีทัศนคติมุมมองในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจตั้งแตตนนํ้าจนถึง
ปลายน้ําใหมากขึ้น เพื่อปรับตัวใหทันตอสถานการณปจจุบัน 
โดยใชหลัก 4P (Product Price Place Promotion) โดย
เฉพาะPlace และ Promotion ที่ยังคงมีการขับเคลื่อนคอน
ขางนอย หลักการบริหารธุรกิจ 4 M (Man Money Material 
Management) เนนดานการบรหิารจดัการ (Management) ที่
ควรตองมีการเชื่อมโยงรวมกันตลอดหวงโซอุปทานสําหรับการ
วเิคราะหดานเศรษฐกจิสนิคาเกษตรทีส่าํคญัจงัหวดัตาก ในพืน้ที่
ความเหมาะสมระดับ S1 S2 ใหดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน แตในพื้นที่ความ
เหมาะสมระดับS3 N ของขาวนาปที่มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ดอนควรปรับเปลี่ยนไปปลูกกลวยหอม กลวยน้ําวา ถั่วเขียว
ไผ และโคเนื้อสําหรับพื้นที่ความเหมาะสมระดับ S3 N 
ของขาวโพดเลีย้งสตัว ทีเ่ปนเขามคีวามลาดชนั ควรปรบัเปล่ียน
ไปปลูกอะโวกาโดโดยใหจัดทําฐานขอมูลเชิงลึกรายครัวเรือน
ของเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในแตละ
ชุมชน (จัดเวทีชุมชน) เพ่ือสอบถามความตองการและความ
เปนไปไดในการผลิตสินคาชนิดใหมในลักษณะการนํารอง
เปนรายสินคาผานกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทํางาน
ระดับจังหวัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชนตอเกษตรกรอยางแทจริง

✤
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 ปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายเรงขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคการเกษตร โดยนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติเพื่อใหชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น อยางจังหวัดยะลา มีปราชญ
ชาวบานที่เปนคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมหลายทานที่
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอยาง เชน 
คุณประสิทธิ์ ทองใส ปราชญประจําจังหวัดยะลา ที่ช วย
ทําหนาที่เปนวิทยากร เผยแพรความรูเศรษฐกิจพอเพียงสูชาว
บาน สามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ชีวิตตองสูของลุงสิทธิ์

 คุณประสิทธิ์ ทองใส ปราชญชาวบานคนเกงของ
จังหวัดยะลา ที่หลายคนเรียกกันติดปาก “ลุงสิทธิ์เคราขาว” 
ไดเปด “สวนลุงสิทธิ์” ซึ่งตั้งอยู ในพื้นที่ 30/8 หมู ที่  3 
บานเปาะยานิ ตําบลสะเต็งนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
เปน “ศูนยสาธิตและการเรียนรู การเกษตรจังหวัดยะลา” 
ซึ่ง กศน. ยะลา มักพานักศึกษา กศน. และผูสนใจแวะเวียน
เขามาศึกษาเรียนรูเรื่องการทําสวนเกษตรผสมผสาน ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
 ลุงสิทธิ์ เปนชาวจังหวัดนราธิวาส แตมาใชชีวิตที่
จังหวัดยะลาตั้งแตวัยเยาว เรียนจบการศึกษาระดับชั้น ปวช. 
ปที ่3 สาขากอสราง หลงัจากนัน้รบัราชการในตาํแหนง นายชาง 

สวนเกษตรผสมผสาน “รวยแบบพอเพียง”

ของ “ประสิทธิ์ ทองใส” ปราชญเกษตรเมืองยะลา

ที่การไฟฟาจังหวัดยะลา นานถึง 29 ป ลุงสิทธิ์ใชเวลาวาง
ชวงเสาร-อาทิตย ทําการเกษตร เพราะใจชอบปลูกพืชผัก
ไมผล ตอมาลุงสิทธิ์ตัดสินใจลาออกเพื่อมาใชชีวิตเปนเกษตรกร
อยางเต็มตัว ตั้งแตป 2543 เปนตนมา
 ลุงสิทธิ์ มุงมั่นทําสวนเกษตรดวยความต้ังใจ สามารถ
ฟนฝาอปุสรรคตางๆ จนประสบความสาํเรจ็ สามารถควารางวลั
ผูนําเกษตรกรกาวหนา ระดับเขตในป 2534 รางวัลเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ สาขาไรนาสวนผสม จังหวัดยะลา ประจําป 
2548 รางวัลเกษตรกรสํานึกรักบานเกิด ประจําป 2551 รางวัล
เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาประมง จังหวัดยะลา ประจํา
ป 2550 และไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดน จังหวัดยะลา 2552 
และรางวัลปราชญดีเดนจังหวัดยะลา ป 2560
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สวนเกษตรผสมผสาน

 ลุงสิทธิ์ ยึดแนวพระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหมและ
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตรอยางคุมคา บนเนื้อที่ 30 ไร ตลอดระยะเวลากวา 
35 ป สรางเงิน สรางรายได สําหรับเลี้ยงดูครอบครัว สามารถ
สงลูก จํานวน 4 คน เรียนจนจบมีงานทําทุกคน สวนแหงน้ี
ปลกูพชืผกัผลไมผสมผสานกนัหลากหลายชนดิ เชน ปลกูไผชาง
เมืองนาน ลองกอง ตนหมาก มะพราวนํ้าหอม ทุเรียน กลวย 
และมะนาวพันธุทูลเกลา เลี้ยงเปด ไก เพื่อใชเปนอาหารแลว 
ยังใชประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยคอกไดอีก
 พื้นที่ว างก็ขุดบอเลี้ยงปลา 7 ไร ใชเลี้ยงปลานิล 
ปลาทบัทมิ แลวยงัปลกูบวัเพือ่เกบ็ดอกไวขายเพิม่รายไดอกีทาง
หนึ่ง สวนพืชนํ้า หรือตนหญาริมบอก็ใชทําปุยไดอีก การทําสวน
เกษตรผสมผสานของลุงสิทธ เปรียบเสมือนมีซุปเปอรมารเก็ต
อยูในบาน อยากกินพืชผัก ไมผลชนิดไหน ก็มีใหกิน ไมตอง
เสียเงินซื้อหาอาหารจากภายนอก
 แนวคิดของสวนเกษตรผสมผสานแนวใหมของลุงสิทธิ์ 
เรียกวา ระบบ Four in One โดยปลูกไลระดับชั้นลงมา พืชชั้น
บนคือ ตนทเุรยีน รองลงมาคอื ตนมะละกอ ชัน้ถดัมาคอื ขงิแดง 
ใตตนขิงแดงปลูกกระชายดํา ชั้นลางลงมา ปลูกเห็ดโคน การทํา
สวนในลักษณะนี ้เปนการใชประโยชนทีด่นิอยางคุมคา ประหยดั
พื้นที่ เมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบเดิม วิธีนี้สามารถลดพื้นที่
การปลูกพืชได 3-4 เทา ทีเดียว
 นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ยังปลูกพืชอายุสั้น โดยใชหลักการ
เดียวกัน เรียกวา ปลูกแบบ Three in One โดยปลูกพืชขึ้น
คาง คือ ฟกเขียว อยูดานบน ปลูกออยเปนพืชชั้นกลาง และ

ชั้นลางปลูกพืชใตดิน คือ ถั่ว ที่น่ีเนนปลูกดูแลพืชแบบเกษตร
อินทรีย ไมใชสารเคมี ไมตองกลัวเร่ืองโรคและแมลง เพราะ
ลุงสิทธิ์ใชหลักธรรมชาติดูแลกัน โดยปลูกดาวเรืองแซมตาม
แปลงผัก เพราะดอกและใบมีกลิ่นฉุน แมลงจึงไมอยากเขาใกล 

“

”

การทําสวนเกษตร

ผสมผสานของลุงสิทธ

เปรียบเสมือนมี

ซุปเปอรมารเก็ต

อยูในบาน อยากกินพืชผัก

ไมผลชนิดไหน ก็มีใหกิน

ไมตองเสียเงินซื้อหา

อาหารจากภายนอก
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✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com

อีกทั้งรากของดาวเรืองยังชวยปองกันการรุกรานของไสเดือน
ฝอยได อีกแนวทางหนึ่งที่ลุงสิทธิ์มักแนะนําใหผูเย่ียมชมงาน
นาํไปใชปองกนัโรคแมลงกค็อื ใชวธิปีลกูพชืสลบัแถวเพ่ือใหกลิน่
พืชแตละชนิดไลแมลงรวมกันไดมากชนิดขึ้น

มะนาวพันธุทูลเกลา

 ลุงสิทธิ์ ปลูกมะนาวพันธุทูลเกลา จํานวน 500 ตน 
บนเนื้อที่ 6 ไร มะนาวพันธุทูลเกลา เปนที่นิยมปลูกอยางแพร
หลายในพื้นที่ชายแดนใต มะนาวพันธุทูลเกลา มีจุดเดนสําคัญ
คือ สามารถเก็บผลผลิตออกขายไดตลอดทั้งป มะนาวสายพันธุ
นีด้แูลงาย ทนทานตอสภาพอากาศไดด ีไมคอยมปีญหาเรือ่งโรค
ระบาด แคใชปุยชวีภาพ ทีล่งุสทิธิท์าํขึน้ใชเองบาํรงุตน ก็ชวยให
ตนมะนาวใหผลลูกใหญ มีนํ้ามาก ไรเมล็ด ใหผลดก
 ขณะเดยีวกนั ลงุสทิธิย์งัมรีายไดจากการตอนก่ิงมะนาว
ออกขายดวย โดยขายใหแกผูสนใจ ในราคากิง่ละ 50 บาท ลกูคา
นิยมซื้อกิ่งพันธุมะนาวจากสวนลุงสิทธิ์อยางตอเน่ือง เพราะ
ไดกิ่งพันธุคุณภาพดี แข็งแรง เมื่อนําไปปลูกลงดิน ตนมะนาว
จะติดดอกออกผลมะนาวไดในระยะเวลาไมนาน
 ลุงสิทธิ์ มีเคล็ดลับการตอนกิ่งมะนาวมาฝาก เริ่มจาก
เตรียมวัสดุท่ีจําเปน ไดแก ใยมะพราวแชนํ้า กะป เชือกฟาง 
ถุงพลาสติกใส มีดปลายแหลม วิธีการทํา เริ่มจากเลือกก่ิงที่
สมบูรณที่มีขนาดเทากับดินสอ สีเขียวปนขาว หลังจากน้ันให
นํามีดกรีดลงไปเปนทางยาว ประมาณ 1 นิ้ว แลวปอกเปลือก
ใหเหลือแกนสีขาว ทากะปรอบๆ กิ่ง ตรงแผลที่ตองการตอนกิ่ง 
หลังจากนั้น นําใยมะพราว ใสในถุงพลาสติก กรีดตรงกลางถุง

ตามความยาวพอประมาณ หุมกิ่งตอนกอนจึงคอยนําเชือกฟาง
มดัหวัทาย รอประมาณ 20 วนั จะเหน็รากงอกมาจึงคอยตดัโคน
กิ่งกอนนําไปปลูก

ดินลุงสิทธิ์ สินคาขายดี

 สินคาเดน ติดอันดับสินคาขายดีอันดับ 1 ของสวน
ลุงสิทธิ์ ก็คือ ดินปลูกลุงสิทธิ์ สําหรับปลูกตนไมกระถางและ
ปรับสภาพพื้นที่ ดินปลูก ผลิตจาก ปุยหมัก 90% มีสีดํา รวน
ซุยดี ผสมขุยมะพราวนอย สามารถปลูกซํ้าได เพราะมีสิ่งมีชีวิต
อยูจํานวนมากในดิน ทําใหอากาศถายเท และรากแตกแขนง
ไดดี พืชไดรับสารอาหารครบถวน เหมาะสําหรับใชปลูกผักไม
ผลในกระถาง ก็จะไดผลผลิตที่ดี ตนไมเติบโตงอกงามไดโดย
ไมตองใสปุยเพิ่ม เคยมีคนทดลองปลูกตนผักบุงในระยะเวลา 
20 วัน เปรียบเทียบระหวางดินถุงทั่วไปกับดินลุงสิทธิ์ พบวา 
ดินลุงสิทธิ์ ตนไมขึ้นไดดีและสมบูรณกวา และทดลองปลูก
ดอกกุหลาบ พบวา ตนกุหลาบ ดอกสีสด ใบสีเขม ปลูกผักขึ้นดี 
ปลูกมะนาวไดลูกดก
 นอกจากน้ี ลุงสิทธิ์ ยังผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ดสําหรับ
ตนไมผล ยางพารา และปาลม ออกจําหนายใหแกผู สนใจ
ในราคายอมเยาดวย ผูสนใจเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานหรือ
สนใจสั่งซื้อสินคาของลุงสิทธิ์ ติดตอไดโดยตรงที่เบอรโทร. 
086-966-3053 และ 089-488-5775
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

พฤศจิกายน

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2561/62

  คาดการณขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561 พื้นที่เพาะปลูก 59.228 ลานไร ผลผลิต 25.409 ลานตันขาวเปลือก และ
ผลผลิตตอไร 429 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 59.233 ลานไร ผลผลิต 24.939 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 421 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 รอยละ 1.89 และรอยละ 1.90 ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรบางสวน
ปรับเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงานจากการสงเสริมของโรงงานนํ้าตาล บางสวนเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังโรงงานเพราะราคา
อยูในเกณฑดี และปรับเปลี่ยนไปเปนบอปลา แตเน้ือที่ลดลงไมมากเพราะราคาขาวหอมมะลิ หอมปทุมธานีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา ประกอบกับเกษตรกรยังเห็นวาภาครัฐมีนโยบาย
ชวยเหลือ สําหรับผลผลิตตอเนื้อที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมประสบปญหาอุทกภัยเหมือนปที่แลว สําหรับภาพรวม
ผลผลติทัง้ประเทศเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเนือ้ทีเ่พาะปลูกเพ่ิมขึน้และผลผลติทีเ่ก็บเก่ียวไดคาดวามากกวาปทีแ่ลว ถงึแมจะมคีวามเสยีหาย
จากภัยแลง แตก็ไมไดเสียหายมากเหมือนปที่แลวที่ประสบปญหาอุทกภัย 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เมษายน 2562 โดยคาดวา ผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2561 ปริมาณ 16.219 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 63.83 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561/62

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.800 1.588 2.152 16.219 3.283 0.887 0.313 0.076 0.091 25.409

- รอยละ 3.15 6.25 8.47 63.83 12.92 3.49 1.23 0.30 0.36 100.00

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.718 ลานไร ผลผลิต 8.595 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 676 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีเน้ือที่เพาะปลูก 12.840 ลานไร ผลผลิต 8.553 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 666 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูกลดลงรอยละ 0.95 ขณะที่ปริมาณผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.49 และรอยละ 1.50 ตามลําดับ คาดวาเนื้อที่เพาะปลูกขาวลดลงเล็กนอย จากการที่เกษตรกรบางสวนสนใจปรับเปลี่ยน
ไปปลกูพชืชนดิอืน่ตามนโยบายรฐับาล เชน ขาวโพดเลีย้งสตัว สาํหรับผลผลติตอไรเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากคาดวาปริมาณนํา้อยูในเกณฑดี 
มีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของตนขาว สงผลใหในภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น
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  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 5.014 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.34 ของ

ผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

รวม
ก.พ. 61 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.895 2.563 2.451 1.322 0.560 0.446 0.210 0.109 0.039 8.595

- รอยละ 10.41 29.82 28.52 15.38 6.52 5.19 2.44 1.27 0.45 100.00

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ

     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

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

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       (1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ

        ไดรับตันละ 500 บาท”

       (2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น
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       (3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. กรณีรับฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรักษาขาวเปลือก

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

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

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

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

418 - 625 บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนพฤศจิกายน 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่

ผานมา เนือ่งจากตางประเทศมคีาํสัง่ซือ้ขาวเขามาอยางตอเน่ือง และเปนชวงทีผู่ประกอบการสงออกตองการขาวเพือ่ทยอยสงมอบ

ใหกับประเทศคูคา 

 1.4 การสงออก

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

9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ 

(ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2561 (มกราคม-กนัยายน) ไทยสงออกขาว 8.122 ลานตนัขาวสาร มลูคา 130,996 ลานบาท เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 8.270 ลานตันขาวสาร มูลคา 122,970 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 1.79 แตเพิ่มขึ้นในรูปของ

มูลคารอยละ 6.53 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 

ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30

  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 

14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 ตามลําดับ 

(ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2561 (มกราคม-กันยายน) ไทยนําเขาขาว 10,934 ตันขาวสาร มูลคา 286 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป 2560 ที่สงออกปริมาณ 6,859 ตันขาวสาร มูลคา 190 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 59.41 และรอยละ 

50.53 (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

วาจะมีผลผลิต 490.698 ลานตันขาวสาร ลดลงจาก 494.314 ลานตันขาวสาร หรือลดลงรอยละ 0.73 จากป 2560/61
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  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนพฤศจิกายน 

2561 วาผลผลิต ป 2561/62 จะมี 490.698 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.73 การใชในประเทศจะมี 488.386 

ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.21 การสงออก/นําเขาจะมี 49.217 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

1.06 และสต็อกปลายปคงเหลือ 163.020 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.44

   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา กัมพูชา จีน กายานา ปารากวัย ไทย และสหรัฐอเมริกา

สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก ออสเตรเลีย บราซิล ปากีสถาน และอุรุกวัย

   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เบนิน เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต อียู กินี อิหราน อิรัก 

เคนยา มาเลเซยี เมก็ซโิก โมแซมบคิ ไนจเีรยี ซาอดุอิาระเบยี เซเนกลั สหรฐัอาหรบัเอมเิรส และสหรฐัอเมรกิา สวนประเทศทีค่าดวา

จะนําเขาลดลง ไดแก บังคลาเทศ กานา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส

   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และสหรัฐอเมริกา 

สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย และญี่ปุน 

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

   ภาวะราคาขาวขาว 5% ในสปัดาหทีผ่านมาทรงตวัอยูทีต่นัละ 415-420 ดอลลารสหรฐั ขณะทีภ่าวะการคาคอนขางซบเซา 
เนือ่งจากในชวงนีผู้สงออกไมคอยทาํสญัญาขายขาวเพราะราคาขาวของเวยีดนามสงูกวาประเทศผูสงออกรายใหญรายอืน่ๆ ประกอบ
กับอุปทานขาวในประเทศมีจํากัด หลังจากเก็บเกี่ยวขาวฤดูลาสุดสิ้นสุดลง โดยเมื่อสัปดาหที่แลว เวียดนามไดยื่นเสนอราคาในการ
ประมูลเพื่อซื้อขาวของรัฐบาลอียิปตจํานวน 500,000 ตัน ซึ่งเวียดนามเสนอขาวจํานวน 50,000 ตัน
   ตามรายงานของกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade; MOIT) ระบุวา เวียดนาม
กําลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางการสงออกขาว โดยหันมาเนนการสงออกขาวคุณภาพสูงและขาวหอมมากขึ้น และลด
การสงออกขาวขาวคุณภาพปานกลางและคุณภาพตํ่าลง โดยเมื่อป 2560 สัดสวนการสงออกขาวขาวคุณภาพตํ่ามีประมาณรอยละ 
3.88 ของการสงออกทัง้หมด ขาวคณุภาพปานกลางมสีดัสวนประมาณรอยละ 8.24 ขาวหอมมสีดัสวนรอยละ 29.2 ขาวขาวคณุภาพ
สูงมีสัดสวนรอยละ 24.3 ขาวเหนียวมีสัดสวนรอยละ 23.5 และขาวญี่ปุนมีสัดสวนรอยละ 4.4
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  กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development ;MARD) ไดวางเปาหมายที่จะใหใน
ทองถิ่นเพิ่มการเพาะปลูกขาวหอมและขาวขาวคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นในฤดูเพาะปลูกฤดูหนาว (winter-spring crop) ในปการผลิต 
2560/61 อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญระบุวา แนวโนมป 2561 นี้ สัดสวนขาวขาวคุณภาพตํ่าและคุณภาพปานกลางจะเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ เนื่องจากมีความตองการขาวชนิดนี้จากประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซียมากขึ้น โดยในปนี้ผูสงออกไดทําสัญญา
ขายขาวใหอินโดนีเซียประมาณ 700,000 ตัน ขณะที่ฟลิปปนสมีประมาณ 130,000 ตัน และมีแผนที่จะสงออกขาวตามสัญญาแบบ
รัฐบาลตอรัฐบาลอีกประมาณ 400,000 ตัน
   จากสัญญาณของความตองการขาวขาวคุณภาพตํ่าดังกลาว สงผลใหในเขตที่ราบลุมแมนํ้าโขงมีความตองการปลูกขาว
ขาวสายพันธุ IR 50404 มากขึ้น เพราะขาวชนิดนี้สามารถนําไปผลิตเปนขาวขาวคุณภาพตํ่าเพื่อสงใหทั้งสองตลาดได
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  กัมพูชา

  AMRU Rice Cambodia Co., Ltd บริษัทผูสงออกขาวรายใหญของกัมพูชาทําการยื่นอุทธรณตอ EU ใหทบทวนการ

จัดเก็บภาษีจากการสงออกขาวของกัมพูชาไปยังทุกประเทศที่เปนสมาชิก EU

  จากคํารองที่ถูกสงไปยังสํานักงานคณะกรรมาธิการยุโรปดานการคา ผูสงออกรายดังกลาวไดแสดงความกังวลตอการ

กระทําของ EU เกี่ยวกับการสงออกขาวของกัมพูชาวาอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขาวทั้งระบบของประเทศ

  ทั้งนี้ เกษตรกรผูปลูกขาวของอิตาลีไดรองเรียนเรื่องขาวที่มีการนําเขาจากกัมพูชา ตั้งแตป 2557 และครั้งนี้นับเปน

ครั้งแรกท่ีคณะกรรมาธิการฯ ทําการพิจารณาคํารองอยางเปนทางการ ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ตามคํารองขอจากอิตาลี

ซึ่งเรียกรองใหมีการใช “มาตรการปองกัน” การนําเขาขาวอินดิกาและขาวขาวจากทั้งกัมพูชาและเมียนมาร

  หลังจากการพิจารณาคํารองคณะกรรมาธิการฯ ไดเปดเผยขอมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน วาไดกําหนดใหกัมพูชาจาย

ภาษีการสงออกขาวใหแก EU ภายในระยะเวลา 3 ป ในอัตราภาษีศุลกากรที่ใชกันทั่วไป ในปแรก 175 ยูโรตอตัน (ประมาณตันละ 

200 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 6,600 บาทตอตัน) ในปที่สองที่อัตรา 150 ยูโรตอตัน (ประมาณตันละ 171 ดอลลารสหรัฐ) 

และในปตอไปที่อัตรา 125 ยูโรตอตัน (ประมาณตันละ 143 ดอลลารสหรัฐ)

  ขณะที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมขาวของกัมพูชา แสดงขอโตแยงตอมาตรการดังกลาวของ EU และเสนอวา 

ควรมีการจัดเก็บภาษีตามประเภทขาว ในขณะเดียวกันผูบริหารของ AMRU กลาววา EU ควรทบทวนมาตรการดังกลาวซึ่งอาจ

สงผลกระทบตออุตสาหกรรมขาวทั้งระบบชาวนา โรงสี รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ 

  จากมาตรการปองกนัดังกลาว การจดัเกบ็ภาษจีะเกดิขึน้กบัขาวทกุประเภททีส่งออกไปยงั EU ไมใชเพยีงแคขาวอนิดกิาหรือ

ขาวขาว ขาวหอมทีก่มัพชูาสงออกไปยงั EU ซึง่เปนสนิคาตลาดเฉพาะและไมไดมทีาํเพาะปลกูใน EU จะไดรับผลกระทบตามไปดวย 

  ดานรองประธานสหพนัธขาวแหงกมัพชูา (the Cambodia Rice Federation; CRF) กลาววา ปจจบุนักมัพชูาไดประโยชน

จากสิทธิพิเศษทางภาษี (the Everything-but-arms; EBA) ที่สหภาพยุโรปใหแกกัมพูชา แตการกําหนดมาตรการภาษีใหมจะมีผล

ตอการสงออกไปยังสหภาพยุโรปแนนอน ซึ่งจะทําใหความสามารถในการแขงขันขาวของกัมพูชาลดลง กัมพูชาจะตองปรับตัวโดย

การกระจายสนิคาออกไปยงัตลาดอืน่ๆ นอกสหภาพยุโรป ซึง่กัมพูชากําลงัมองไปทีต่ลาดจนี ซึง่ในขณะน้ีถอืวาเปนตลาดทีใ่หญทีสุ่ด

ในกัมพูชา
  ที่มา : หนังสือพิมพ The Nation, สมาคมผูสงออกขาวไทย

  อินโดนีเซีย

   ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (the Indonesia Stock Exchange; IDEX) รายงานวา แนวโนมการบริโภคขาวของ

กลุมผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางไดเริ่มหันไปบริโภคขาวเกรดพรีเมียมทดแทนขาวคุณภาพปานกลางมากขึ้น ซึ่งตามรายงานของ

บริษัท PT Buyung Poetra Sembada (HOKI) ที่เปนผูผลิตขาว ระบุไวในรายงานการเงินของบริษัทในชวง 9 เดือนแรกของปนี้ 

บริษัทมีรายไดเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 17.78 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยรายไดในสวนของขาวเกรดพรีเมียม

เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15.6
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   ทางดานผูเชีย่วชาญระบวุา ผูบรโิภคเริม่หนัไปบริโภคขาวคณุภาพดมีากขึน้ โดยในชวงไมก่ีปมาน้ีแนวโนมของราคาขาวใน

ตลาดจะพจิารณาจากขาวคณุภาพดมีากกวาขาวคณุภาพปานกลาง นอกจากนีห้ากสาํรวจพฤตกิรรมการบรโิภคแลวจะพบวา ในชวง

ทีร่าคาขาวปรบัตวัสงูขึน้ผูบรโิภคจะไมหนักลบัไปซือ้ขาวคณุภาพปานกลาง แตจะเลอืกใชวธิบีรโิภคขาวคณุภาพดใีนปริมาณทีล่ดลง
  ที่มา : Philippine Daily Inquirer October 19, 2018

  อิหราน

   สํานักงานศุลกากรอิหราน (the Islamic Republic of Iran Customs Administration) รายงานวา ในชวง 7 เดือน

แรก (21 มีนาคม – 22 ตุลาคม) ของปงบประมาณปจจุบัน (21 มีนาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562) อิหรานนําเขาขาวแลวประมาณ 

958,000 ตัน มูลคา 985.4 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 12.54 

และรอยละ 4.21 

   รายงานระบวุา ประชากรอิหรานมคีวามตองการบริโภคขาวปละประมาณ 3.2 ลานตนั ขณะทีส่ามารถผลติขาวไดประมาณ 

2.2 ลานตัน ดังนั้นในแตละปจึงมีความตองการนําเขาขาวประมาณ 1 ลานตัน ซึ่งสวนใหญจะนําเขาจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน 

และไทย โดยในชวงที่ผานมาอินเดียถือเปนประเทศที่สงออกขาวไปยังอิหรานมากที่สุด เนื่องจากทั้งสองประเทศมีขอตกลงการคา

แบบตางตอบแทน (barter system) ซึ่งอิหรานตองการนําเขาขาวจากอินเดีย ขณะที่อินเดียนําเขานํ้ามันจากอิหราน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,402 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 14,846 บาท ของเดือนตุลาคม 
2561 รอยละ 3.75 และสูงขึ้นจากตันละ 11,040 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 39.51 
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,970 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,641 บาท ของเดือนตุลาคม 
2561 รอยละ 4.31 แตลดลงจากตันละ 8,028 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 0.72

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,150 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนกอน แตสูงขึ้นจากตันละ 
28,379 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 16.81
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,750 บาท ราคาลดลงจากตันละ 11,826 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 
รอยละ 0.64 แตสูงขึ้นจากตันละ 11,626 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 1.07

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะล ิ100% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 1,115 ดอลลารสหรัฐฯ (36,458 บาท/ตนั) ราคาสงูขึน้จากตนัละ 1,110 
ดอลลารสหรัฐฯ (36,183 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 0.45 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 0.76) และสูงขึ้นจากตันละ 
933 ดอลลารสหรัฐฯ (30,453 บาท/ตัน) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 19.51 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 19.72)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 402 ดอลลารสหรัฐฯ (13,144 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 409 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,312 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 1.71 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 1.26) และลดลงจากตันละ 458 ดอลลาร
สหรัฐฯ (15,463 บาท/ตัน) ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 12.23 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 17.99)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 32.6975 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนพฤศจิกายน 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.390 34.500 34.500 34.578 32.650 -1.01 34.500 5.67

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.208 -0.32 8.160 -0.58

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.120 -0.61

กัมพูชา 4.960 4.925 4.931 5.256 5.399 2.37 5.500 1.87

จีน 142.530 146.726 148.499 147.766 148.873 0.95 143.582 -3.55

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 111.000 -1.69

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.300 0.81

ญี่ปุน 7.931 8.079 7.876 7.929 7.787 -0.55 7.700 -1.12

เกาหลีใต 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.875 -2.44

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.330 0.60

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 3.780 3.780 4.46 3.780 0.00

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.450 1.62 7.400 -0.67

ฟลิปปนส 11.858 11.914 11.008 11.686 12.235 0.43 12.150 -0.69

เวียดนาม 28.161 28.166 27.584 27.400 28.471 -0.06 29.069 2.10

ไทย 20.460 18.750 15.800 19.200 20.370 0.15 21.200 4.07

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.133 7.117 5.659 -1.53 6.931 22.48

อื่น ๆ 48.067 48.659 48.110 50.48 48.70 0.63 49.03 0.68

รวม 478.987 482.042 476.219 490.190 494.314 0.80 490.698 -0.73

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลขาวโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 113.871 122.085 134.963 142.372 148.946 7.15 160.708 7.90

ผลผลิต 478.987 482.042 476.219 490.190 494.314 0.80 490.698 -0.73

นําเขา 44.182 42.744 40.207 48.112 48.703 3.18 49.217 1.06

ใชในประเทศ 473.862 474.663 468.810 483.616 482.552 0.55 488.386 1.21

สงออก 44.182 42.744 40.207 48.112 48.703 3.18 49.217 1.06

สต็อกปลายป 122.085 134.963 142.372 148.946 160.708 6.70 163.020 1.44

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา  0.494 0.310 0.527 0.392 0.350 -4.44 0.380 8.57

ออสเตรเลีย  0.404 0.323 0.165 0.187 0.275 -12.33 0.260 -5.45

บราซิล  0.852 0.895 0.641 0.594 1.000 -0.89 0.850 -15.00

พมา  1.688 1.735 1.300 3.350 3.000 19.82 3.000 0.00

กัมพูชา  1.000 1.150 1.050 1.150 1.250 4.56 1.300 4.00

จีน  0.393 0.262 0.368 1.173 1.700 55.71 1.900 11.76

อียู  0.284 0.251 0.270 0.369 0.350 8.36 0.350 0.00

กายานา  0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย  11.588 11.046 10.040 12.560 12.500 2.84 12.500 0.00

ปากีสถาน  3.700 4.000 4.100 3.642 4.300 2.09 4.250 -1.16

ปารากวัย  0.380 0.371 0.557 0.500 0.625 13.81 0.650 4.00

รัสเซีย   0.163 0.198 0.175 0.160  0.160 0.00

อุรุกวัย  0.957 0.718 0.996 1.051 0.900 2.62 0.800 -11.11

เวียดนาม  6.325 6.606 5.088 6.488 7.000 1.86 7.000 0.00

ไทย  10.969 9.779 9.867 11.615 10.700 1.23 11.000 2.80

สหรัฐฯ  2.947 3.381 3.355 3.349 2.900 -0.42 3.200 10.34

อื่น ๆ  4.702 4.649 4.609 4.411 4.113 -3.15 4.317 4.96

รวม  44.182 42.744 40.207 48.112 48.703 3.18 49.217 1.06

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 4 ปริมาณการนําเขาขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 1.335 0.598 0.035 2.348 1.400 15.75 0.600 -57.14

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.525 0.550 12.48 0.650 18.18

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.754 0.650 9.84 0.650 0.00

เบอรกินา 0.330 0.350 0.420 0.500 0.550 14.78 0.600 9.09

คาเมรูน 0.525 0.500 0.500 0.600 0.650 6.28 0.700 7.69

จีน 4.450 5.150 4.600 5.900 5.000 3.76 5.000 0.00

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.400 9.81 1.450 3.57

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 2.000 6.27 2.050 2.50

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.700 0.775 13.98 0.800 3.23

อินโดนีเซีย 1.225 1.350 1.050 0.350 2.100 -2.68 1.200 -42.86

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.500 1.300 -0.05 1.400 7.69

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.150 1.86 1.300 13.04

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.685 0.34 0.685 0.00

เคนยา 0.440 0.450 0.500 0.675 0.700 14.27 0.750 7.14

มาเลเซีย 0.989 1.051 0.823 0.900 0.900 -3.38 1.000 11.11

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.910 0.850 6.90 0.880 3.53

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.725 6.43 0.750 3.45

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.534 0.600 2.98 0.600 0.00

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.600 -2.38 3.000 15.38

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 1.900 -3.95 1.800 -5.26

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.250 -5.84 1.300 4.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.150 4.78 1.250 8.70

แอฟริกาใต 0.910 0.912 0.954 1.054 1.000 3.39 1.000 0.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.560 0.580 0.670 0.750 0.825 10.87 0.900 9.09

สหรัฐฯ 0.755 0.757 0.767 0.787 0.855 2.92 0.875 2.34

อื่น ๆ 16.503 15.601 15.212 17.68 17.29 2.21 18.22 5.37

รวม 44.182 42.744 40.207 48.112 48.703 3.18 49.217 1.06

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 5 การบริโภคขาวของโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.900 35.100 35.100 35.000 35.200 0.14 35.200 0.00

บราซิล 7.900 7.925 7.900 8.000 8.025 0.41 8.025 0.00

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.100 -1.16 10.100 0.00

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.100 0.75 4.200 2.44

จีน 139.770 141.000 141.028 141.761 142.487 0.44 142.782 0.21

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.568 95.776 98.660 -0.27 100.000 1.36

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.100 -0.34 38.300 0.52

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.730 8.655 0.53 8.600 -0.64

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.651 4.883 3.06 4.673 -4.30

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.910 1.03 3.930 0.51

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.550 6.700 3.66 6.900 2.99

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.250 0.54 13.500 1.89

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 21.800 -0.18 22.100 1.38

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 11.170 2.91 10.200 -8.68

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.580 4.230 4.279 1.35 4.223 -1.31

อื่น ๆ 67.732 67.797 67.893 76.138 71.312 2.21 75.776 6.26

รวม 473.862 474.663 468.810 483.616 482.552 0.55 488.386 1.21

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 6 สต็อกขาวปลายปของโลก

(ประมาณการเดือน พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตัน

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

(2)
Gr

ป 2561/62 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ  0.966 1.592 1.205 0.854 1.500 2.61 1.600 6.67

จีน  60.500 76.000 88.000 98.500 109.000 15.45 113.000 3.67

อินเดีย  22.800 17.800 18.400 20.550 22.600 1.27 21.100 -6.64

อินโดนีเซีย  5.501 4.111 3.509 2.915 3.913 -9.74 4.111 5.06

ญี่ปุน  3.007 2.821 2.552 2.410 2.167 -7.81 1.882 -13.15

ฟลิปปนส  1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 2.738 19.67

ไทย  11.999 11.270 8.403 4.238 2.988 -31.33 3.238 8.37

สหรัฐฯ  1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.482 58.84

อื่น ๆ  16.583 20.552 19.391 18.330 17.752 0.22 16.951 -4.51

รวม  122.085 134.963 142.372 148.946 160.708 6.70 163.020 1.44

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.318 ลานตัน 
มูลคา 4,996 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.258 ลานตัน 
มูลคา 3,932 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
23.26 และรอยละ 27.06 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.094 
ลานตัน มูลคา 2,274 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.091 
ลานตัน มูลคา 2,170 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 3.30 และรอยละ 4.79 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหวัมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดบัไรนา 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.44 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 2.57 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.06 แตสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.67 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 46.11
 1.2 ราคามันเส นท่ีเกษตรกรขายได   ณ ระดับไร นา 
เฉล่ียกิโลกรัมละ 5.49 บาท ราคาสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
5.12 บาท ในเดือนท่ีผานมารอยละ 7.23 และสูงขึ้นจากราคา
กโิลกรมัละ 3.79 บาท ในชวงเดียวกนัของปท่ีผานมารอยละ 44.85
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.74 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.91 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
2.46 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.72 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 17.83
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 14.86 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 15.43 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 3.69 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
12.23 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 21.50

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.40 ลานไร ผลผลิต 29.98 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 3.57 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.03 ลานไร ผลผลิต 
27.88 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.47 ตัน พบวา พื้นที่
เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.61 รอยละ 
7.53 และรอยละ 2.88 ตามลําดับ โดยเดือนพฤศจิกายน 2561 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 1.71 ลานตัน (รอยละ 5.72 
ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 20.08 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

ตุลาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.279 ลานตัน มูลคา 
2,095 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.273 ลานตัน มูลคา 
2,078 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 2.20 และ
รอยละ 0.82 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 196.560 ตัน มูลคา 
1.716 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 3,498.390 ตัน มูลคา 
28.620 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 94.38 
และรอยละ 94.00 ตามลําดับ
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ต.ค. 61 ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 62 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2561/62 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
วามี 1,098.95 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,076.23 ลานตัน 
ในป 2560/61 รอยละ 2.11 โดย สหรัฐอเมริกา บราซิล 
อารเจนตินา ยูเครน แคนาดา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เอธิโอเปย 
และเซอรเบีย ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวม
ของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการ
ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,132.36 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,085.58 ลานตัน ในป 2560/61 
รอยละ 4.31 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล 
เม็กซิโก อินเดีย อียิปต แอฟริกาใต อินโดนีเซีย อารเจนตินา 
ไนจีเรีย เกาหลีใต และอิหราน มีความตองการใชเพิ่มขึ้น 
สําหรับการคาของโลกมี 161.41 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 151.18 
ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 6.77 โดยอารเจนตินา 
ยูเครน เซอรเบีย ปารากวัย และเม็กซิโก สงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับผูนําเขา เชน สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต 
เวียดนาม อียิปต อิหราน โคลัมเบีย จีน ซาอุดิอาระเบีย 
อารเจนตนิา และมาเลเซยี มกีารนาํเขาเพิม่ขึน้ (ตารางแนบทาย)
 เดือนพฤศจิกายน 2561 (1-15 พฤศจิกายน 2561) 
ปรมิาณการสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 17,866 ตนั (สมาคมพอคา
ขาวโพดและพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนตุลาคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.19 บาท เพิม่ขึน้จากกโิลกรมั
ละ 7.22 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 13.43 และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.18 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 
รอยละ 32.52 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.38 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.74 บาท 

ของเดอืนตลุาคม 2561 รอยละ 11.15 และเพิม่ขึน้จากกโิลกรมัละ 
4.88 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 30.74
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.10 บาท 
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.62 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 
รอยละ 4.99 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.18 บาท ของ
เดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 23.47 สําหรับราคาขายสง
ที่ไซโลรับซื้อเดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.71 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 9.12 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 
6.47 และเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.60 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2560 รอยละ 27.76
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 319.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,431 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 307.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,980 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 
3.91 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 451.00 บาท 
เมือ่เทยีบกับเดอืนพฤศจกิายน 2560 เฉลีย่ตนัละ 263.00 ดอลลาร
สหรัฐ (8,595 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 21.29 และเพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 1,836.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 144.97 
ดอลลารสหรัฐ (4,801 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 137.40 
ดอลลารสหรัฐ (4,526 บาท/ตัน) ของเดือนตุลาคม 2561 
รอยละ 5.51 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 275.00 
บาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 เฉลี่ยตันละ 127.56 
ดอลลารสหรัฐ (4,221 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 13.64 และ
เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 580.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 225 ดอลลาร
สหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 233 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนที่
ผานมารอยละ 3.43 แตสูงขึ้นจากตันละ 194 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.98

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 
478 ดอลลารสหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 513 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.82 แตสูงขึ้นจากตันละ 425 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.47

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป  340.92 350.27 -2.67

ผลผลิต 1,098.95 1,076.23 2.11

นําเขา  161.41  151.18 6.77

สงออก  161.41  151.18 6.77

ใชในประเทศ 1,132.36 1,085.58 4.31

สต็อกปลายป 307.51  340.92 -9.80

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาวินี ขุมทอง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 วามี 58.78 ลานตัน 
เพิ่มข้ึนจาก 57.55 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.14 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน ไนจีเรีย เอธิโอเปย ซูดาน จีน 
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บูรกินาฟาโซ และชาด ผลิตไดเพิ่มขึ้น

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความตองการใชขาว
ฟางโลก ป 2561/62 มี 59.06 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 58.16 ลาน
ตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.55 โดยไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา 
เม็กซิโก ซูดาน บูรกินาฟาโซ สหภาพยุโรป แคเมอรูน และเซาท
ซูดาน มีความตองการใชเพิ่มขึ้น ดานการคาโลกคาดวามี 5.46 
ลานตนั ลดลงจาก 6.56 ลานตนั ของป 2560/61 รอยละ 16.77 
โดยสหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ยูเครน และเคนยา สงออก

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.75  5.36 -11.38

ผลผลิต 58.78 57.55  2.14

นําเขา  5.46  6.56 -16.77

สงออก  5.46  6.56 -16.77

ใชในประเทศ 59.06 58.16 1.55

สต็อกปลายป 4.46  4.75  -6.11

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

ลดลง ประกอบกับจีน และสหรัฐอเมริกา นําเขาลดลง (ตาราง
แนบทาย) 

ราคา 

 ราคาข าวฟ างแดงคละที่ เกษตรกรขายได  เดือน
พฤศจิกายน 2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถั่วเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนพฤศจิกายน 
2561 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2561-มถินุายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 137 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 813,674 ไร ผลผลิต 109,935 ตัน และผลผลิตตอไร 132 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 0.02 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.18 และรอยละ 3.79 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนพฤศจกิายน 2561 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่เขยีวผิวมนัเมลด็ใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคากโิลกรมัละ 
22.29 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.78 บาท ของเดือน
ตุลาคม 2561 รอยละ 2.34 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
18.83 บาท ของเดือนพฤศจิกายน 2560 รอยละ 18.37

 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 25.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบี เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรัมละ 22.00 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของเดือนตุลาคม 
2561 รอยละ 4.35 
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรัมละ 18.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรัมละ 13.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดเอ เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.95 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 
 ถัว่เขยีวผวิมนัเกรดบ ีเดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 22.93 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 23.93 บาท ของเดือนตุลาคม 
2561 รอยละ 4.18
 ถ่ัวเขียวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนนีร้าคากิโลกรมัละ 18.90 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2561/62 มีประมาณ 
157,846 ไร ลดลงจาก 159,524 ไร ของปที่ผานมารอยละ 

 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 2 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 13.88 
บาท ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 

 ถัว่นิว้นางแดง เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.69 ลดลงจาก
ราคากโิลกรมัละ 25.74 บาท ของเดอืนตลุาคม2561 รอยละ 0.19

1.05 โดยผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 45,413 ตัน สูงขึ้นจาก 
45,201 ตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.47 และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
สูงขึ้นเปน 288 กิโลกรัม จาก 283 กิโลกรัม ของปที่ผานมา
รอยละ 1.77 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 มีประมาณ 
369.50 ลานตัน สูงขึ้นจาก 338.57 ลานตัน ของปที่ผานมา
รอยละ 9.14
 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.61 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.00 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.07 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
14.80 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 5.47 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลือง
สกัดนํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา และทรงตัวเทากับในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
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ถั่วลิสง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2560/61

สหรัฐอเมริกา 125.18 120.04

บราซิล 120.50 119.80

อารเจนตินา 55.50 37.80

จีน 16.00 15.20

อินเดีย 11.00 8.35

ปารากวัย 9.80 9.81

แคนาดา 7.50 7.72

อื่น ๆ 22.02 19.85

รวม 367.50 338.57

ทีม่า : Oilseeds : World Markets and Trade : November 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถั่วลิสง ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนพฤศจิกายน 
2561 (ผลผลิตออกสูตลาดต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
มิถุนายน 2562) มีเนื้อที่ปลูก 99,972 ไร ผลผลิต 33,830 ตัน 
และผลผลิตตอไร 338 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 
ที่มีเนื้อที่ปลูก 105,789 ไร ผลผลิต 35,461 ตัน และผลผลิต
ตอไร 335 กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 5.50 และ
ผลผลิตลดลงรอยละ 4.60 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนพฤศจกิายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.15 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.93 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 
รอยละ 7.76 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.46 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2560 รอยละ 3.37
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.28 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 49.39 บาท ของเดือนตุลาคม 2561 
รอยละ 0.22 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.75 บาท ของเดือน
พฤศจิกายน 2560 รอยละ 37.85

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 และเดือน
พฤศจิกายน 2560
  ถัว่ลสิงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนตุลาคม 2561 และเดือน
พฤศจิกายน 2560

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 44.91 41.95 -6.59

นําเขา 3.14 3.25 3.50

สงออก 3.68 3.53 -4.08

สกัดนํ้ามัน 18.27 17.23 -5.69

สต็อกปลายป 3.88 2.72 -29.90

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Nov, 2018.

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ราคาถ่ัวเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยบุชเชลละ 872.82 เซนต (10.62 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากบุชเชลละ 870.44 เซนต (10.53 บาท/กก.) ในเดือนที่
ผานมารอยละ 0.27 แตลดลงจากบุชเชลละ 981.32 เซนต 
(11.92 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 
11.06
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 307.33 ดอลลารสหรัฐฯ (10.18 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 316.98 ดอลลารสหรัฐฯ (10.44 บาท/กก.) 3.04 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ และลดลงจากตันละ 315.58 
ดอลลารสหรัฐฯ (10.43 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 2.61
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนพฤศจิกายนจะมีประมาณ 1.450 ลานตันคิด 
เปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.246 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลม
ทะลาย 1.325 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.225 ลานตัน 
ของเดือนตุลาคม 2561 คิดเปนรอยละ 9.43 และรอยละ 
9.33 ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลงในรอบ 

21 เดือน
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนกุมภาพันธ 2562 ปรับตัวลดลงอยูที่ระดับ 
1,965 ริงกิตตอตัน (469.42 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 
3.9 เนื่องจากการสงออกนํ้ามันปาลมดิบปรับตัวลดลง สงผลให
มาเลเซยีออกมาตรการเพิม่ปรมิาณการใชไบโอดเีซลเพิม่ขึน้เปน
รอยละ 10 จากรอยละ 7 สําหรับการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2561/62 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 -0.53

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น ๆ 21.17 20.25 -4.35

รวม 44.91 41.95 -6.59

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Nov, 2018.

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2561/62 ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 มีผลผลิต 
41.95 ลานตัน ลดลงจาก 44.91 ลานตัน ของป 2560/61 
รอยละ 6.59 หรือคิดเปนรอยละ 7.90 ของผลผลิตพืชนํ้ามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดทานตะวัน ในป 
2561/62 มีปริมาณ 367.50 ลานตัน 70.92 ลานตัน และ 
50.44 ลานตัน ตามลําดับ 

ของมาเลเซียในชวง 1-25 วันแรกของเดือนพฤศจิกายน 2561 
ปริมาณอยูที่ 1.041 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของเดือนที่ผานมา การสงออกนํ้ามันปาลมดิบปริมาณ
อยูที ่1.069 ลานตนั ลดลงรอยละ 14.1 เนือ่งจากนํา้มนัปาลมดบิ
ไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามันพืชอื่นที่แขงขันในตลาดโลก 
ประกอบสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันพืชถั่วเหลืองสงมอบ
ในเดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลง สงผลใหราคาน้ํามัน
ปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง

ราคา

  ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.81 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.82 บาท 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.35 และลดลงจากกโิลกรมัละ 3.33 บาท 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.62 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.78 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 18.00 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.78 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
20.73 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.05 
  ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาด
รอตเตอรดัม เฉลี่ยตันละ 485.75 ดอลลารสหรัฐฯ (16.09 
บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 533.00 ดอลลารสหรัฐฯ (17.55 
บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.86 และลดลงจากตันละ 
711.94 ดอลลารสหรัฐฯ (23.53 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 31.77 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 1,941.20 ริงกิต (15.52 บาท/กก.) ลดลงจากตัน
ละ 2,130.14 ริงกิต (17.03 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
8.87 และลดลงจากตันละ 2,626.03 ริงกิต (21.05 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 26.08 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทัง้เมลด็ชนดิคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลกป 
2561/62 ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 มีปริมาณ 25.99 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.93 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 3.49

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการใช
ฝายโลก ป 2561/62 มีปริมาณ 27.63 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
26.84 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 2.94 ดานการนําเขา 
มปีรมิาณ 8.95 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 8.92 ลานตนั ของป 2560/61 
รอยละ 0.34 ดานการสงออก มีปริมาณ 8.95 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.92 ลานตันของป 2560/61 รอยละ 0.45

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ไมมีรายงาน

ตางประเทศ 

  คาดการณผลผลิตนํ้าตาลของอินเดีย
  The Western India Sugar Mills Association 
คาดวาในป 2561/2562 อินเดียจะผลิตนํ้าตาลได 30.0 ลานตัน 
(มลูคานํา้ตาลทรายขาว) ลดลงจาก 32.4 ลานตนั ในประมาณการ

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนตุลาคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2561/62 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.51 17.50 -0.06

ผลผลิต 26.93 25.99 -3.49

นําเขา 8.92 8.95 0.34

ใชในประเทศ 26.84 27.63 2.94

สงออก 8.92 8.95 0.45

สต็อกปลายป 17.50 15.81 -9.66

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA
 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนพฤศจิกายน สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนตุลาคม 2561 
ทําสัญญาเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยปอนดละ 77.26 เซนต 
(กิโลกรัมละ 56.42 บาท) ลดลงจากปอนดละ 77.48 เซนต 
(กิโลกรัมละ 56.26 บาท) ของเดือนตุลาคม 2561 รอยละ 
0.28 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.16 บาท แตลดลง
จากปอนดละ 69.97 เซนต (กิโลกรัมละ 51.05 บาท) ของเดือน
พฤศจิกายน 2560 รอยละ 10.42 และสูงขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 5.37 บาท

ครั้งกอน และ 32.5 ลานตัน ที่ผลิตไดในป2560/61 เนื่องจาก
ผลผลิตออยไดรับผลกระทบจากความแหงแลงและการระบาด
ของดวงขาว (white grup)
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 พ.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ต.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 12.78 12.41 12.68 13.82 -1.14

พ.ค. 62 12.90 12.55 12.78 13.96 -1.18

ก.ค. 62 13.02 12.69 12.88 14.00 -1.12

ต.ค. 62 13.24 12.93 13.09 14.14 -1.05

มี.ค. 63 13.73 13.45 13.59 14.62 -1.03

พ.ค. 63 13.67 13.46 13.57 14.55 -0.98

ก.ค. 63 13.56 13.45 13.54 14.45 -0.91

ต.ค. 63 13.59 13.58 13.59 14.44 -0.85

มี.ค. 64 13.92 13.89 13.90 14.70 -0.80

พ.ค. 64 - - 13.77 14.60 -0.83

ก.ค. 63 - - 13.68 14.53 -0.85

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
21 พ.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่
22 ต.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 62 343.70 337.10 342.30 376.00 -33.70

พ.ค. 62 348.30 341.70 346.60 379.20 -32.60

ส.ค. 62 354.10 348.20 352.40 382.30 -29.90

ต.ค. 62 358.20 352.00 356.50 382.10 -25.60

ธ.ค. 62 363.20 357.70 361.70 388.70 -27.00

มี.ค. 63 367.40 363.60 367.40 393.00 -25.60

พ.ค. 63 371.30 368.80 371.30 394.70 -23.40
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนพฤศจิกายน 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 45.85 บาท 
ลดลงจาก 48.14 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.29 บาท 
หรือลดลงรอยละ 4.77
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 44.70 บาท 
ลดลงจาก 46.99 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.29 บาท 
หรือลดลงรอยละ 4.88
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.06 บาท 
ลดลงจาก 44.58 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.52 บาท 
หรือลดลงรอยละ 7.91
 4) นํา้ยางขน ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 31.35 บาท ลดลงจาก 
33.79 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 2.44 บาท หรือ
ลดลงรอยละ 7.21

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 45.60 บาท 
ลดลงจาก 47.89 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.29 บาท 
หรือลดลงรอยละ 4.79
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 44.45 บาท 
ลดลงจาก 46.74 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.29 บาท 
หรือลดลงรอยละ 4.91
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.81 บาท 
ลดลงจาก 44.33 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.52 บาท 
หรือลดลงรอยละ 7.95
 4) นํา้ยางขน ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 31.10 บาท ลดลงจาก 
33.54 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 2.44 บาท หรือลด
ลงรอยละ 7.26

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวงหนา

 ตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
134.51 เซนตสหรัฐฯ (44.00 บาท) ลดลงจาก 142.05 เซนต
สหรฐัฯ (46.16 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 7.54 เซนต
สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 5.30
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
141.01 เยน (40.35 บาท) ลดลงจาก 153.96 เยน (43.97 บาท) 
ของเดือนที่ผ านมากิโลกรัมละ 12.95 เยน หรือลดลง
รอยละ 8.41

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณการผลิตและการใช

ยางธรรมชาติ

 จากขอมูลการผลิตยางธรรมชาติของสมาคมประเทศ
ผูผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ไดประมาณการวา ผลผลิตยาง
ในป 2561 ของประเทศสมาชิกมีประมาณ 12.161 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่มีผลผลิตยางจํานวน 11.782 ลานตัน 
หรอืเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.22 โดยประเทศทีม่กีารเพิม่ขึน้ของปรมิาณ
ผลผลติยาง ไดแก ไทย อนิโดนเีซยี เวยีดนาม จนี ฟลปิปนส และ
กมัพชูา โดยมอีตัราการขยายตัวรอยละ 8.8 รอยละ 4.0 รอยละ 0.5 
รอยละ 4.9 รอยละ 8.5 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ ขณะ
ที่ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง ไดแก อินเดีย 
มาเลเซีย และศรีลังกา โดยมีอัตราการลดลงของผลผลิตรอยละ 
13.2 รอยละ 18.9 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ

ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
38.75 บาท ลดลงจาก 40.70 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.95 บาท หรือลดลงรอยละ 4.81 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
38.25 บาท ลดลงจาก 40.20 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.95 บาท หรือลดลงรอยละ 4.87
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
37.72 บาท ลดลงจาก 39.71 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 1.99 บาท หรือลดลงรอยละ 4.99
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.59 บาท 
ลดลงจาก 19.03 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.44 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.30
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.75 บาท 
ลดลงจาก 16.08 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.33 บาท 
หรือลดลงรอยละ 2.06
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.21 บาท 
ลดลงจาก 36.69 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.48 บาท 
หรือลดลงรอยละ 9.48
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กาแฟ

โดย : น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ

น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพิ่มข้ึนจากการขยายเน้ือที่

ปลูกของแหลงปลูกกาแฟพันธุ อาราบิกาในภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาครัฐมีการสงเสริมให

ปลูกแซมในสวนไมผลไมยืนตน และพื้นที่ปาชุมชน เมื่อป 2557 

เริ่มใหผลผลิตในปนี้ สวนผลผลิตตอไรคาดวาลดลง เน่ืองจาก

จังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของภาคใต 

ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน ทําใหตนกาแฟ

ผสมเกสรไมตดิ จงึตดิผลนอยลง สงผลใหภาพรวมผลผลติลดลง

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปน

ปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณ

ออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวง

เดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ

ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลติตอไรคาดวา

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณน้ําฝนเพียง

พอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา 

ประกอบกบัตนกาแฟมอีายมุากทาํใหผลผลติเพิม่ขึน้ตามไปดวย

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผล

ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย

ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิต

สูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือน

กุมภาพันธ 2561

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมน้ํามัน และ

ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกร

จึงโคนตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก สําหรับผลผลิต

ตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 

2559 ถงึตนปเดอืนมกราคม 2560 ซึง่เปนชวงเวลาทีด่อกกาแฟ

บาน ทาํใหดอกกาแฟผสมเกสรไมตดิ ปนีต้นกาแฟจึงตดิผลนอย

กวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 

– เดือนกุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการใช

เมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ มีปริมาณ

สูงขึ้น จาก 90,000 ตัน ในป 2560 เปน 95,000 ตัน ในป 2561 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 เนื่องจากความตองการของโรงงาน

แปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อ

การสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

70,000
75,000
80,000
85,000
90,000

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 9 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กันยายน) เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนั

ของปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ มปีริมาณ 384.68 ตนั 

มูลคา 76.55 ลานบาท โดยสูงขึ้นรอยละ 53.49 และรอยละ 
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49.67 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 

119.87 ตนั มลูคา 29.10 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 

2.36 และ 16.41 ตามลาํดบั สาํหรบักาแฟสาํเร1็0.63 7.61 ตาม

ลําดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีรมิาณการสงออก 19,129.89 

ตัน มูลคา 2,006.46 ลานบาท หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 

45.98 และรอยละ 24.46 ตามลําดับ

 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 9 เดือน

แรกของป 2561 (มกราคม – กนัยายน) เมือ่เทยีบกับชวงเดียวกัน

ของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 48,348.39 

ตัน มูลคา 2,994.23 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 30.59 

และรอยละ 2.09 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว 

มีปริมาณ 1,259.27 ตัน มูลคา 388.52 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 51.20 และรอยละ 40.76 ตามลําดับ สําหรับ

กาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 4,723.11 ตัน หรือลดลงรอย

ละ 2.86 และมูลคา 1,344.27 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

9.04 และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 5,320.82 

ตัน มูลคา 825.05 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.30 และ

รอยละ 29.52 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2560/61 มีปริมาณ 9.586 ลานตัน ลดลงจาก 

9.709 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 1.27 เนื่องจากสภาพ

อากาศไมเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 

มีผลผลิต ปริมาณ 3.054 ลานตัน ลดลง 0.312 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 9.27 

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน

ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟป 

2560/61 ปริมาณ 1.758 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 ลานตัน 

ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.74 

 ความตองการใชกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.519 ลานตัน เพ่ิมขึ้น

จาก 8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.96

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.850 ลานตัน ลดลงจาก 8.013 ลาน

ตนั ในป 2559/60 รอยละ 2.03 ประเทศทีส่งออกมากทีส่ดุไดแก 

บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.813 ลานตัน 

ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 8.66 

เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 

มีการสงออก ปริมาณ 1.659 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.653 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.36 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาที่ เกษตรกรขายไดเดือนพฤศจิกายน 2561 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.41 บาท

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทนัทเีฉลีย่ 140.33 เซนต/ปอนด (101.13 บาท/กโิลกรัม) สูงขึน้

จาก 137.34 เซนต/ปอนด (102.95 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 2.18

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 83.88 เซนต/ปอนด (60.45 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 85.32 เซนต/ปอนด (63.95 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน

รอยละ 1.69

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.738

9.162

9.423

9.519

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.96

ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (มถินุายน 2561) www.usda.gov
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ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.813 -3.39

เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.659 2.03

โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.825 0.781 4.41

อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.490 0.478 -5.76

ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.437 0.426 17.40

อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.369 0.374 6.85

ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.276 0.270 7.77

เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.251 4.26

เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.231 0.237 4.76

กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.198 0.210 2.75

อื่นๆ 1.315 1.322 1.329 1.306 1.351 0.43

รวม 7.733 7.419 8.005 8.013 7.850 1.08

ที่มา : United States Department of Agriculture, June 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)

บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

เปรู

ยูกันดา

เม็กซิโก

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.255

0.231

0.237

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.174

0.213

0.191

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.210

0.219

0.138

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.451

0.417

0.312

0.254

0.312

0.198

1.301

3.054

1.758

0.864

0.636

0.450

0.423

0.325

0.262

0.261

0.240

1.312

-1.99

-0.62

4.56

-2.17

15.65

2.86

0.87

4.44

6.46

0.62

0.53

รวม 9.603 9.229 9.177 9.709 9.586 0.47

ที่มา : United States Department of Agriculture, June 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 4,007 ไร 
ผลผลิต 2,005 ตัน เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่เพิ่มขึ้น แตปริมาณผลผลิตโดยรวมใน
ปนี้ลดลง ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาลใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงเล็กนอย เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจาก
ประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 150-160 บาท 
พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 270-280 บาท สวนพริกไทย
ออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค. –ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตัน มูลคา 56.81 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ119ตนั มลูคา 20.62 ลานบาท และพรกิไทยปน ปรมิาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
418 ตัน มูลคา 103.25 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 45 ตนั มลูคา 21.10 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
336 มูลคา 82.15 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผ านมารอยละ 
18.07 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
239.77 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สาํหรับเดอืนพฤศจกิายน ป 2561 พริกไทยดาํ-คละ มรีาคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 145.85 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา 
ลดลงรอยละ 0.27 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
267.91 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 0.35 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่าสุด-
สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.11 
ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ คอื 330-350 บาท/กโิลกรมั สวนพรกิไทยดาํ-รอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 315 บาท ราคาทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานรวมทั้งประเทศ
ออกสูตลาดประมาณวนัละ 7,000 ตนั ประกอบกบัสภาพอากาศ
ในแหลงผลิตมีความแปรปรวน ทําใหคุณภาพผลผลิตบางสวน
ไมตรงกับความตองการของโรงงานแปรรูป รวมท้ังการสงออก

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 64 ฉบับที่ 745 ธันวาคม 256134

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ลดลงจากปริมาณ 2,474 ตัน มูลคา 195.04 ลานบาท ในเดือน
กันยายน 2560 หรือลดลงรอยละ 13.59 และรอยละ 18.53

สับปะรดแหง 

 สงออกปรมิาณ 15 ตนั มลูคา 3.24 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 45 ตัน มูลคา 4.29 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2561 
หรือลดลงรอยละ 67.65 และรอยละ 24.55 และปริมาณลดลง
จาก 63 ตัน มูลคา 3.40 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2560 หรือ
ลดลงรอยละ 76.72 และรอยละ 4.84

สับปะรดสด 

 สงออกปรมิาณ 1,297 ตนั มลูคา 19.86 ลานบาท ลดลง
จากปรมิาณ 1,618 ตนั มลูคา 25.21 ลานบาท ในเดอืนสิงหาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 19.86 และรอยละ 21.21 และเพิ่มขึ้น
จากปริมาณ 658 ตัน มูลคา 9.99 ลานบาท ในเดือนกันยายน 
2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 97.08 และรอยละ 98.82

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 2.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.35 บาท ของเดือนที่ผาน
มารอยละ 13.58 และลดลงจากกิโลกรัมละ 3.15 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.10
 ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 5.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.72 บาท ของเดือนที่ผาน
มารอยละ 15.59 และลดลงจากกิโลกรัมละ 9.25 บาท ในชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 38.68

ยังคงชะลอตัว โรงงานแปรรูปมีสินคาคงคลังอยูมาก ทําให
โรงงานแปรรูปบางสวนมีการปรับลดกําลังการผลิตเพ่ือให
สอดคลองกบัภาวะตลาด ดังนัน้ความตองการวตัถุดบิในภาพรวม
ลดลง เปนผลใหราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดปรับตวั
ลดลงจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดอืนกนัยายน 2561 สงออกสบัปะรดสดและผลติภัณฑ
สับปะรด ปริมาณ 43,744 ตัน มูลคา 1,270.22 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 58,904 ตัน มูลคา 1,790.57 ลานบาท 
ในเดือนสิงหาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 25.74 และรอยละ 
29.06 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 39,822 ตัน ในเดือนกันยายน 
2560 หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 9.85 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 1,459.46 
ลานบาท ในเดือนกันยายน 2560 หรือลดลงรอยละ 12.97

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 
รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 34,479 ตัน มูลคา 895.72 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 45,146 ตัน มูลคา 1,238.13 ลานบาท 
ในเดือนสิงหาคม 2561 หรือลดลงรอยละ 23.63 และรอยละ 
27.66 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 29,286 ตัน ในเดือนกันยายน 
2560 หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 17.73 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 976.22 
ลานบาท ในเดือนกันยายน 2560 หรือลดลงรอยละ 8.25

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 5,792 ตัน มูลคา 190.96 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 8,775 ตัน มูลคา 292.52 ลานบาท ในเดือน
สิงหาคม 2561 หรอืลดลงรอยละ 33.99 และรอยละ 34.72 และ
ลดลงจากปริมาณ 7,327 ตัน มูลคา 272.77 ลานบาท ในเดือน
กันยายน 2560 หรือลดลงรอยละ 20.94 และรอยละ 29.99

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปรมิาณ 22 ตนั มลูคา 1.53 ลานบาท ลดลงจาก
ปริมาณ 28 ตัน มูลคา 1.72 ลานบาท ในเดือนสิงหาคม 2561 
หรอืลดลงรอยละ 18.87 และรอยละ 11.02 และปริมาณเพิม่ขึน้
จาก 13 ตัน ในเดือนกันยายน 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67.95 
ขณะที่มูลคาลดลงจาก 2.03 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2560 
หรือลดลงรอยละ 24.25 

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,138 ตัน มูลคา 158.90 ลานบาท 
ลดลงจากปริมาณ 3,290 ตัน มูลคา 228.68 ลานบาท ในเดือน
สิงหาคม 2561 หรอืลดลงรอยละ 35.03 และรอยละ 30.51 และ
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ภาวะตลาดสุกรเดือนนี้ ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได
สูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากเขาสู เทศกาล
ทองเทีย่ว อกีทัง้เดอืนนีส้ถานศกึษาเปดภาคเรยีน สงผลใหความ
ตองการบริโภคเนื้อสุกรเริ่มมีมากขึ้น แนวโนมคาดวาเดือนหนา
ราคาและความตองการบริโภคจะสูงขึ้นเล็กนอย เพราะเขาสู
เทศกาลวันสงทายปเกาตอนรับปใหม และมีวันหยุดหลายวัน 
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ก.ย. 2561 
มีปริมาณ 143 ตัน มูลคา 14.61 ลานบาท ปริมาณลดลงจาก
เดือน ส.ค. 2561 มีปริมาณ 151 ตัน คิดเปนรอยละ 5.30 
แตมูลคาเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผานมาก ซึ่งสงออกมูลคา 12.70 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.04
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ก.ย. 2561 
มปีรมิาณ 596 ตนั มลูคา 150.68 ลานบาท ลดลงจากเดอืน ส.ค. 
2561 มปีรมิาณ 649 ตัน มลูคา 157.63 ลานบาท คดิเปนรอยละ 
8.17 และรอยละ 4.41 ตามลาํดับ ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ญีปุ่น

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 60.34 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 59.48 บาท ของเดือนที่ผ านมา

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

รอยละ 1.45 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
57.97 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.39 บาท 
ภาคกลาง กิโลกรัมละ 61.94 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
60.40 บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
เฉลี่ยตัวละ 1,767 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 1,700 บาท ของ
เดือนที่ผานมารอยละ 3.94 

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.83 บาท สูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 63.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.24

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ในเดือนนี้ภาวะตลาดไกเนื้อ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากเดือนนี้สถาน
ศึกษาเปดภาคเรียน อีกทั้งเขาสูเทศกาลทองเที่ยว การจับจาย
ใชสอยเริ่มคลองตัว สงผลใหความตองการบริโภคไกเน้ือเร่ิมมี
มากขึน้ แนวโนมคาดวาเดอืนหนาราคาและความตองการบริโภค
จะสูงขึ้นเล็กนอย เพราะเขาสูเทศกาลวันสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม และมีวันหยุดหลายวัน
 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแข็งเดือน ก.ย. 2561 
ปริมาณ 21,264 ตัน มูลคา 1,795.85 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ส.ค. 2561 ปริมาณ 26,430 ตัน มูลคา 2,259.90 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 19.55 และรอยละ 20.53 ตามลําดับ  

60

55

50

45

40

35

30

25

20

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ไกเนื้อ
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 สถานการณตลาดไขไกเดือนนี้ ราคาไขไกที่เกษตรกร
ขายไดเริ่มขยับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจาก
เดือนนี้สถานศึกษาเปดภาคเรียน อีกทั้งมีเขาสูชวงงานเทศกาล
ตางๆ สงผลใหความตองการบริโภคเริ่มมีมากกวาชวงที่ผานมา 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาและความตองการบริโภคจะ
สูงขึ้นเล็กนอย เพราะเขาสูชวงเทศกาลงานวันคริสตมาส และ
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม 
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน
ก.ย. 2561 มีปริมาณ 18.68 ลานฟอง มูลคา 63.74 ลานบาท 
ลดลงจากเดือน ส.ค. 2561 มีปริมาณ 24.40 ลานฟอง 
มูลคา 85.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.44 และรอยละ 
25.75 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 255 บาท สูงขึ้นจากรอยฟองละ 254 บาท ของ
เดอืนท่ีผานมารอยละ 0.39 โดยแยกเปนรายภาคดงันี ้ภาคเหนอื
รอยฟองละ 281 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 
276 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 245 บาท สวนภาคใต ไมมีรายงาน 
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา

สวนราคาลกูไกไขตามประกาศของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 11.00 บาท 
ลดลงจากตัวละ 14.25 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 22.81

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 273 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 269 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.49

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ก.ย.2561 ปริมาณ 
47,582 ตัน มูลคา 6,828.87 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ส.ค. 2561 ปริมาณ 50,392 ตัน มูลคา 7,237.45 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 5.58 และรอยละ 5.65 ตามลําดับ ตลาดสงออก
ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กิโลกรมัละ 
33.76 บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 33.18 บาท ของเดอืนทีผ่านมา
รอยละ 1.75 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 

35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.02 บาท ภาคใต กโิลกรมัละ 
39.98 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีรายงาน 
สวนราคาลูกไกเนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ราคาเฉลี่ย
อยูที่ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 325 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 328 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.91 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 336 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 338 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 298 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 350 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา
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 รายการ พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 61

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 52.67 50.55 48.38 47.00 46.55 54.4 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.34

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

53.50 44.50 45.83 48.00 48.50 60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.83

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.76

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 245 256 254 263 257 265 278 278 279 281 282 254 255

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

261 251 252 271 258 285 311 311 311 311 309 269 273

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

400 377 364 370 348 340 340 340 340 340 340 340 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.56

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.15

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 88.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
88.58 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.02 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 89.65 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.18 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
90.64 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 100.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.66 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.74 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 90.64 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 63.81 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา
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โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนตุลาคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนตุลาคม 2561

 จนีขอซ้ือกุงทะเลตรงจากเกษตรกรภาคกลาง วนัละ 60 ตัน

 เมื่อเร็วๆนี้มีขาวจาก หนังสือพิมพกุ งไทย เมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการ

จังหวัดราชบุรี มอบหมายใหนายชนินทร แสงรุงเรือง ประมง

จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเจรจาการซื้อขายกุงทะเล ระหวาง

ผูซื้อจากเมืองฉางซา มณฑล หูหนาน ประเทศสาธารณะรัฐ

ประชาชนจนีกบัสมาคมผูเพาะเลีย้งสตัวนํา้ไทย และชมรมผูเลีย้ง

กุงคุณภาพราชบุรี ชมรมผูเลี้ยงกุงมาตรฐานราชบุรี ที่นําโดย

นายประกอบ ทรัพยยอดแกว และนางวิมลมาศ เปยมสมบูรณ 

ผลการเจรจาทางจนีมคีวามตองการซือ้กุงขาวมชีวีติ โดยตองการ

กุงขนาด 40 - 50 ตัวตอกิโลกรัม วันละ 60 – 80 ตัน ซึ่งทาง

ตวัแทนเกษตรกรขอเวลาประชมุสมาชกิ 1 สปัดาห เพือ่หาความ

ชดัเจนในการขายกุง ในครัง้นี ้แลวจะนดัเจรจากบัฝายจนีอีกรอบ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สัตว นํ้าทุกชนิดทุก

ประเภทสงเขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพาน

ปลากรุงเทพฯ ท่ีผานการประมูลและไมผานการประมูลจาก

การประเมินไดรวมทั้งสิ้น 1,495 ตัน เพิ่มข้ึนจาก 1,338 ตัน 

ของเดือนกอนรอยละ 11.73 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการ

ประมลูทกุชนดิ 1,378 ตนั เพิม่ขึน้จาก 1,262 ตนั ของเดอืนกอน

รอยละ 9.19 เปนสัตวนํ้าจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและ

แพปลานํา้จดืทีผ่านการประมลูรวม 370 ตนั ลดลงจาก 395 ตนั

ของเดือนกอนรอยละ 6.33 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญ ดังนี้ 

 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมูลจําหนายฯ 185 ตัน ลดลงจาก 189 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 2.12

 1.2 ปลาหมึกสด มีปริมาณปลาหมึกสดทุกชนิดทุก

ประเภทสงเขาประมูล จําหนายฯ 133 ตัน เพิ่มขึ้นจากลดลง

จาก 130 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 2.31 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 

5.7 ตัน ปริมาณใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 9 ตัน 

ปริมาณใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนธันวาคม 2561

 จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวนํ้าทุก

ชนิดสงเขาประมูลจําหนาย ที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา

กรุงเทพฯรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,692 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,495 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.18 โดยแยกเปนประเภทสัตวนํ้า

ที่สําคัญ คือ

 2.1 กุงสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุงสดทุกชนิดสงเขา

ประมูลจําหนายฯ ประมาณ 165 ตัน ลดลงจาก 185 ตัน ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 10.81

 2.2 ปลาหมกึสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 140 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 133 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 5.26

 2.3 ปลาทสูด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 5 ตัน ลดลงจาก 5.7 ตัน ของเดือนที่ผาน

มารอยละ 12.28

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 9 ตัน ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา
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3. สถานการณการตลาดเดือนพฤศจิกายน 2561

 การสงออกกุงทะเลประเทศเอกวาดอรเตบิโตอยางตอเนือ่ง

 มีรายงานจาก Undercurrent News วาอุตสาหกรรม

กุงทะเลในประเทศเอกวาดอรเติบโตอยางมาก สรางรายได

และงานให กับคนในประเทศ ในช วงสิบเดือนที่ผ านมา 

เอกวาดอรสงออกกุงไปยังประเทศในแถบเอเชียคิดเปนรอยละ 

60.4 ผลผลิตสวนใหญสงออกไปยังทาเรือ Hai Phong 

ประเทศเวียดนาม กอนที่จะสงตอไปยังประเทศจีน โดยกุง

สวนใหญสงออกในรูปของกุงทั้งตัว (Head-on, Shell-on) 

ซึ่งงายตอการแพ็คกิ้ง

 อุตสาหกรรมปลาทูนาในประเทศเวียดนาม

 เมื่อเร็วนี้ขาวจาก Vietnam Association of Seafood 

Exporters and Producers (VASEP) รายงานวา ในเดือน

สิงหาคม 2018 อุตสาหกรรมปลาทูนาสงออกในประเทศ

เวียดนาม มีมูลคา 63 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 20 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปที่ผานมา อยางไรก็ตามมูลคา

สงออกรวมแปดเดอืนอยูที ่420 ลานดอลลารสหรฐั หรือเพ่ิมขึน้

รอยละ 11.6 เมือ่เทยีบกบัชวงเดียวกนัของปทีแ่ลว ตลาดสงออก

หลักของประเทศเวียดนาม คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป อิสราเอล และกลุมประเทศอาเซียน

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนพฤศจิกายน 2561

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนพฤศจิกายน มีความ

เคลื่อนไหว ดังนี้ คือ

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 135.47 บาท เพิ่มขึ้นจาก 130.73 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.63 

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70ตวั/กก.) จากตลาด

ทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 130.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 129.96 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.06 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 118.33 บาท ลดลงจาก 153.50 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 22.93 

  ราคาขายส งในตลาดกรุงเทพฯ จากองค การ

สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.00 บาท ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 84.71 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 75.46 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 12.26

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯจากองคการ

สะพานปลาเฉลีย่กโิลกรมัละ 85.00 บาท/กโิลกรมัทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.05 บาท ลดลงจาก 86.72 บาท/กก. 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.77

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา 

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 26.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 32.80 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 20.73 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาเฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวจากเดือนที่ผานมา 

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.04 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.21 บาท/กิโลกรมั ของเดอืน

ที่ผานมารอยละ 2.07

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 32.25 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 

34.60 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.79 
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5. แนวโนมของราคาเดือนธันวาคม 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนธันวาคมดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 125.14 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

135.47 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 7.63

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 129.19 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 130.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.62 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายไดคาด

วาจะอยูในระดับ 119.29 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 118.33 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.81

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 5.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 82.33 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 84.71 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.81

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 87.24 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 86.05 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.38

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 5.5 ปลาดกุบิก๊อยุ ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวาจะอยู

ในระดบั 27.71 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึน้จาก 26.00 บาท/กโิลกรมั 

ของเดือนกอนรอยละ 6.58

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาคาดวาอยูในระดบั 80.00 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.01 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 8.04 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.37

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 33.22 บาท/กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจาก 32.25 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.01
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มีค. 45.33 70.00
เม.ย. 43.37 75.00
พ.ค. 38.78 75.00
มิ.ย. 36.59 75.00
ก.ค. 39.75 75.00
ส.ค. 42.25 75.00
ก.ย. 36.89 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 26.00 80.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มีค. 85.99 120.00
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 125.00
มิ.ย. 85.95 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.51 125.00
ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.05 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มีค. 183.01 250.00
เม.ย. 125.38 250.00
พ.ค. 140.44 251.50
มิ.ย. 158.20 134.80
ก.ค. 153.70 127.80
ส.ค. 137.86 130.00
ก.ย. 137.86 131.87
ต.ค. 130.73 129.92
พ.ย. 135.47 130.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มีค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.69 35.66
พ.ค. 8.78 34.45
มิ.ย. 8.55 32.00
ก.ค. 8.41 30.00
ส.ค. 8.38 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.04 32.25

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มีค. 122.60 200.00
เม.ย. 140.00 200.00
พ.ค. 156.50 240.00
มิ.ย. 171.80 240.00
ก.ค. 170.00 195.00
ส.ค. 150.00 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 118.33 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มีค. 80.00 85.00
เม.ย. 79.09 85.00
พ.ค. 99.09 85.00
มิ.ย. 80.98 85.00
ก.ค. 79.33 85.00
ส.ค. 79.23 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 84.71 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้รายงานจาก Economic Times เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561วาผลผลิตกุ งของประเทศอินเดีย 
คาดวาจะลดลง 15 % ในปนี้เนื่องจากผลกระทบจากพายุ
ไซโคลน Gaja ที่เมือง Tamil Nadu ทั้งนี้ เมือง Tamil Nadu 
เปนเมืองที่มีผลผลิตกุงทะเลมากเปนอันดับสองรองจากเมือง 
Andhra Pradesh อยางไรก็ตามในปนี้การสงออกกุงทะเล
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 15-20 
โดยสหรัฐอเมริกามีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 33 ในขณะที่
สวนแบงตลาดของสหภาพยุโรปอยูที่รอยละ 16 นอกจากนี้
ผูสงออกในประเทศอินเดียไดมีการประชาสัมพันธแกเกษตรกร
ผู  เลี้ยงกุ งทะเลในเรื่องโรคและการใช ยาปฏิชีวนะ เพื่อ
เตรียมความพรอมในเรื่อง Seafood Import Monitoring 
Programmes (SIMP) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะนํามาใช
ในเดือนมกราคม 2019

 เมื่อเร็วๆ นี้รายงานจาก Economic Times เมื่อวันที่ 

พายุไซโคลน Gaja

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

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2560 2561

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

21-0-0 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,367 6,050 6,050

46-0-0 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067

16 - 20 - 0 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,967

16 - 16 - 8 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,833 12,700 12,850 12,650

15 - 15 - 15 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri - Map) จังหวัดสุโขทัย

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) เปนประธานการประชุมหารือ
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning by Agri - Map) 
จังหวัดสุโขทัย โดยระดมความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานภาครัฐ กลุมเกษตรกร และ
เกษตรกร เพือ่นาํไปพจิารณากาํหนดกรอบแนวทางพฒันาทีส่อดคลองกบัสถานการณ
ในระดับพื้นที่ตอไป ณ หองประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
 ในการนีเ้จาหนาทีส่วนแผนพฒันาเขตเศรษฐกจิการเกษตร และสวนสารสนเทศ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รวมนําเสนอขอมูลสถานการณการผลิต 
การตลาด วิถีตลาด การจัดทําบัญชีสมดุล (Demand Supply) ตนทุนผลตอบแทน
การผลิตสินคา Top 4 (ขาวเจานาป ออยโรงงาน สมเขียวหวาน และนํ้านมดิบ) 
สินคาทางเลือก 4 ชนิด (มะมวงโชคอนันต มะยงชิด เกษตรผสมผสาน และโคเนื้อ) 
รวม 8 ชนิดสนิคา และแนวทางการปรับเปลีย่นกิจกรรมการผลติในพืน้ทีเ่หมาะสมนอย
และไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ของขาวเจานาป

✤
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สศท. 6 รวมตอนรับ รมช. และคณะ

ตรวจเยี่ยมโครงการคูโบตา ฟารม จังหวัดชลบุรี

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) มอบหมายให นางติณณา คัญใหญ ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการเกษตร เปนผูแทนรวมตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายลักษณ วจนานวัช) พรอมที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายเลอศักดิ์ 
ริ้วตระกูลไพบูลย) และคณะตรวจเยี่ยมโครงการ คูโบตาฟารม (Kubota Farm) ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
 ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจเยี่ยมมีขอเสนอความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณและคูโบตา ดังนี้
 1. สงเสริมการปลูกขาวนาหยอดนํ้าตม หยอดขาวนาแหง และนาดํา (Zero broadcast) ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ 
ลดตนทุนเมล็ดพันธุขาว 10-15 ก.ก./ไร หรือ 200-300 บาท/ไร
 2. สงเสริมเกษตรกรแปลงใหญใชเครื่องจักรกลรวมกัน (Machinery poll) ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ ลดตนทุนคาจาง
เครื่องจักรกล

 3. ศึกษาระบบที่ชวยใหรถเกี่ยวนวดขาวสามารถระบุเปอรเซ็นตโปรตีนและ
คาดัชนีนํ้าตาลของขาว ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ ทราบเปอรเซ็นตโปรตีนและ
คาดัชนีนํ้าตาลของขาวในแปลงนาตนเอง สามารถเพิ่มมูลคาขาวได
 4. วิจัยและสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองใหไดคุณภาพ ประโยชน
ที่เกษตรกรไดรับ เพิ่มรายไดหลังทํานาป และปรับปรุงดินมีคุณภาพดีขึ้น
 5. การปรบัปรงุดนิในคโูบตา ฟารม ประโยชนทีเ่กษตรกรไดรบั พฒันาปรบัปรงุ
ดินพื้นที่ตนเอง สามารถใสปุยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. สงเสริมเพาะปลูกมันสําปะหลังครบวงจร ประโยชนที่เกษตรกรไดรับ 
ลดปญหาหัวมันเนาจากนํ้าทวมขังเวลานาน เพิ่มผลผลิตและรายไดตอไรในพื้นที่
มช้ัีนดนิดาน (จากการระเบดิดนิดาน) ลดตนทนุจากคาแรงงานและคาจางหลายขัน้ตอน
 7. เปนสถานที่เรียนรูรวมกันในการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ประโยชน
ที่เกษตรกรและผูสนใจไดรับ มีประสบการณการทํางานจริงและสราง Smart Farmer 
อยางมีคุณภาพ

✤
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สศท.7 รวมประชุมการตรวจราชการ

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดชัยนาท

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดชัยนาท โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ 
ผู ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 เปนประธานการประชุม 
พรอมคณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อตรวจติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 4 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการสานพลัง
ประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 2) การแกไขปญหาหนี้สิน
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน 3) โครงการระบบ
สงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ และ 4) โครงการยางพารา ณ หองประชมุสาํนกังาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 

  ในการนี้ ไดลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแปลงใหญขาว (ขาว กข 43) ณ สหกรณการเกษตรทุงวัดสิงห จํากัด ตําบลมะขามเฒา 
อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท โดยมีนางกําไร เขียวฉาย ผูจัดการสหกรณการเกษตรทุงวัดสิงห จํากัด ใหการตอนรับและบรรยาย
กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานการเกษตรแปลงใหญขาว กข 43 รวมทั้งปญหา/อุปสรรค และการทําแบรนด “ขาวรักนะ” 
ทั้งนี้ ไดตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ณ แปลงขาวโพด
ของนายกลอย หมื่นกลา บานดอนจั่น หมูที่ 5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 
9 ไร ซึ่งเปนเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยจากการสอบถามพบวา เกษตรกรในพ้ืนที่จะขายผลผลิต
ใหกับผูใหญเสนห แทนรอด ผูใหญบานหมูที่ 10 ตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนผูรับซื้อผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวจากเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสรรคบุรี เพื่อสงใหกับบริษัทและพอคาคนกลาง ซึ่งในปเพาะปลูก 2560/61 เกษตรกร
ขายผลผลิตไดกําไรถึงไรละ 6,000 พันบาท ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนคาขนสงไดดวย

✤
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สศท.9 ลงพื้นที่สงมอบกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส

สศท.9 ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและการพัฒนาตอเนื่อง (follow up) 

ผูรับบริการแบบเบ็ดเสร็จและแบบตอเนื่องโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 วนัที ่27 - 29 พฤศจกิายน 2561 นายสธุรรม ธรรมปาโล ผูอาํนวยการสาํนกังาน
เศรษฐกจิการเกษตรที ่9 จงัหวดัสงขลา (สศท.9) มอบหมายให นางสาวอรพิน นันทผอง 
เจาพนกังานสถิต ิและ นางสาววรรณนดิา ทองเอีย้ว นกัวชิาการแผนที ่สวนสารสนเทศ
การเกษตร ลงพื้นที่สงมอบกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส พรอมทั้งชี้แจงการ
ใชงาน ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเมือง 
ทุงยางแดง สายบุรี กะพอ และปะนาเระ จังหวัดปตตานี

✤

 วนัที ่21-29 พฤศจกิายน 2561 นายสธุรรม ธรรมปาโล ผูอาํนวยการสาํนกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรที ่9 จงัหวดัสงขลา (สศท.9) มอบหมายให นายทนงศกัดิ ์ดาํรงนกุลู 
นกัวชิาการสถติิชํานาญการพิเศษ และนางสมใจ แกวสวาง นักวเิคราะหนโยบายและแผน
ชาํนาญการ นาํคณะเจาหนาทีล่งพืน้ทีต่ดิตามผลการดาํเนนิงานและการพฒันาตอเนือ่ง 
(follow up) ผูรบับรกิารแบบเบด็เสรจ็และแบบตอเนือ่งโครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ป 2561 ซึ่งดําเนินการจัดงานในไตรมาส 4 ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 
โดยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ดําเนินการจัดงาน คือ โรงเรียนบานหัวปาบ หมูที่ 5 
ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และ
จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ดําเนินการจัดงาน คือ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ หมู  1 
ตําบลแป-ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

✤
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สศก. รวมแสดงความยินดี ธ.ก.ส. ครบรอบ 52 ป

 วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 นางศศญิา ปานตัน้ เลขานกุารกรม เปนผูแทนสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) รวมบริจาค
เงนิสมทบทุนมลูนิธอิาจารยจาํเนยีร สาระนาค เพือ่ตอยอดโครงการมอบทีน่อนนํา้สาํหรบัผูปวยตดิเตยีง ปที ่2 เนือ่งในโอกาสธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบ 52 ป ณ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

✤

คณะผูแทน อบก. เขาพบเลขาธิการ สศก.

เพื่อหารือแนวทางการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหคณะผูแทนองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. นําโดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผูอํานวยการ อบก. และคณะ 
เขาพบเพื่อหารือรวมการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการภาคเกษตร ในฐานะที่ 
สศก. เปนหนวยงานรบัผดิชอบหลกัของภาคการเกษตร และเปนหนวยงานสาํคญัในการขบัเคลือ่นและสนบัสนนุการบรรลุเปาหมาย
ลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
 ทั้งนี้ อบก. เปนหนวยงานสนับสนุนดานวิชาการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกระดับมาตรการ/นโยบาย
ในภาคพลังงาน ภาคคมนาคมขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย รวมทั้งภาคการเกษตร โดยดําเนินการรวมกับสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งหนวยงานรัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ

✤
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การประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน Mr. รายสินคา

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของผูรับผิดชอบรายสินคา (Mr. รายสินคา) ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนางอัญชนา 
ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมในฐานะ Mr. สินคาปาลมน้ํามัน สับปะรด พืชหัว (กระเทียม 
หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง) และถั่วเหลือง ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

✤
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



การบรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติภายใตกฎหมายปกครอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ”

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดบรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ
ภายใตกฎหมายปกครอง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ” ระหวางวนัที ่19-20 พฤศจกิายน 2561 ณ หองประชมุศรปีลัง่ 
อาคาร สศก. เพื่อใหบุคลากรของ สศก. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณสําหรับนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

✤

พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณสําหรับนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณสําหรับนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณสําหรับนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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สศก. รวมงานแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

 วันที่  22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย  เมืองแกว รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมงานแถลงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน โดยมี พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนประธานในพิธี ซึ่งในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ แถลง
ในส วนการดํ า เ นินโครงการปฏิ รูป
โครงสร างการผลิตทางการเกษตร 
ณ หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก 
กรุงเทพฯ
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ขาวประชาสัมพันธ



สศก. ตอนรับผูแทนบริษัท Trade Data Monitor สวิตเซอรแลนด

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหการตอนรับ Mr.Altan Yurdakul Director 
International Affairs บริษัท Trade Data Monitor ประเทศสวิตเซอรแลนด 
เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดทําขอมูลการคาระหวางประเทศ ซึ่งมีทั้งขอมูลการนําเขา/
สงออกของสินคาประเภทตางๆ ณ หองประชุมจีระพันธุ อาคาร สศก.

✤

การแถลงขาว “ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูตลาดออนไลน Thaitrade.com”

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายภูมิศักดิ์ ราศรี ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย รศ.ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แถลงขาว “ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูตลาดออนไลน Thaitrade.com” ณ หองประชุม AEOC ชั้น 3 
อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ

✤
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การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนา

องคการ ป 2562 ของ สศก.

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร เปนประธานการประชมุชีแ้จงเกีย่วกบัการพฒันาองคการ ป 2562 
ของ สศก. ณ หองประชุมพึ่งบุญฯ อาคาร สศก. ในหัวขอ แผนปฏิบัติงานการพัฒนา
องคการของ สศก. ป 2562, ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ, การประเมินผูบริหารองคกร, ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ 
สํานัก/ศูนย/กอง/สศท. 1-12 หนวยงานขึ้นตรงของ สศก., และแนวทางการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ สศก. ป 2562

✤
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ ครั้งที่ 1/2561

 วนัศุกรที ่30 พฤศจกิายน 2561 เลขาธกิารสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ) มอบหมายใหนาย วินิต อธิสุข ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร
ระหวางประเทศ และ นางองัคณา พทุธศร ีผูอาํนวยการกองเศรษฐกจิการเกษตรระหวางประเทศ เขารวมการประชมุคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือแจงความคืบหนาการดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการอาหารแหงชาติ โดยในป 2561 ไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561) เชน 
ความคืบหนาการยกรางกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2580) เปาหมายและ
ตัวชี้วัดรองรับกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2580) และหนวยงานที่รับผิดชอบ 
รวมถึงการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ เชน การจัดทําปฏิทินสินคาเกษตรที่สําคัญรายเดือนระดับ
จังหวัด เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงดานอาหารในระดับพื้นที่ การแตงตั้งอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานและติดตามการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดใหบรรลุเปาหมายกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศ โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง เปนประธาน
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