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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



 เดือนพฤษภาคม 2562 นับเปนเดือนมหามงคลย่ิงของพสกนิกรชาวไทย โดยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเปนสวัสดิมงคลแกประเทศชาติและราชอาณาจักร 
ในระหวางวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนับเปนวันที่มีความหมายแกปวงชนชาวไทย แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมอันงดงาม และเปนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหทรงพระเกียรติยศอันสูงสุด สมกับ
ที่ทรงเปนพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล

 นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งพระราชพิธีสําคัญของพี่นองชาวเกษตรกร และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ คือ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” และถือเปน “วันเกษตรกร” ซึ่งในปนี้
ปฏิทินหลวงไดกําหนดวันพระราชพิธี ประกอบดวย พระราชพิธีพืชมงคล อันเปนพิธีสงฆ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม สําหรับในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม เปนพระราช
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหวาน) อันเปนพิธีพราหมณ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง

 สําหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเปนพระราชพิธีเพื่อความเปน
สิริมงคลและสงเสริมบํารุงขวัญเกษตรกรไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนา
และปฏิรูปภาคเกษตร นําเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหมเขามาชวยในการผลิตมาอยางตอเน่ือง 
โดยนําแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “SMART AGRICULTURE” มาเปนกลไกสําคัญในการยกระดับ
สังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม ไปสูสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม หรือ เกษตรกรรม 4.0 ซึ่งทุกหนวยงาน
ในกระทรวงเกษตรฯ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะยังคงมุงมั่นดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรฯ โดยเรงสงเสริมและพัฒนาภาคเกษตร ยกระดับรายไดของเกษตรกร และยกระดับ
สังคมเกษตรกรรมไปสูยุคดิจิทัล เกษตรกรรม 4.0 ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท 
(สศท.7) ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญขาวโพดหลังนาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ 
บานหัวเดน ตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี ซึ่งมีพื้นที่จํานวน 
891.25 ไร สมาชิกแปลงใหญ จํานวน 70 ราย โดยเกษตรกร
มีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา และทํานาขาวในชวง
นาปผลัดเปลี่ยนกันไป พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นาลุมปานกลาง 
ในช วงฤดูแล งจึงมีความเหมาะสมและสามารถทําการ
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ภาครัฐจึงไดเข ามาสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทดแทนการปลูกขาว
ในชวงฤดูแลง ซึ่งเกษตรกรใหความสนใจเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 
จนกระทั่งมีการรวมตัวกันเปนแปลงใหญขาวโพดบานหัวเดน
ขึ้นมา เพราะเล็งเห็นวาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชทางเลือก
ที่ใชนํ้านอย ใหผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการทํานาปรัง 

อีกทั้งความตองการของตลาดเพื่อผลิตเปนอาหารสัตวยังมีอีก
มาก โดยเกษตรกรไดรับการสงเสริมจากกระทรวงเกษตรฯ 
ทั้งในการอบรมใหความรูความเขาใจในการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good 
Agriculture Practices : GAP) การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
การใชปุยคอก การเตรียมดินที่ดี การใชนํ้าอยางคุมคา รวมถึง
การสนับสนุนปจจัยการผลิตตางๆ เชน เมล็ดพันธุ ปุย วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องจักรกลการเกษตร 
 ตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ของแปลงใหญ
บานหัวเดน เฉลี่ย 3,000 - 3,500 บาทตอไร ผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ไดเฉลี่ยอยูที่ 1,200 – 1,500 กิโลกรัมตอไร 

โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
จังหวัดชัยนาท

แปลงใหญขาวโพดหลังนาบานหัวเดน

ผลสําเร็จจากการรวมกลุมสูภัยแลง

“

”

เกษตรกรมีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

หลังฤดูทํานา และทํานาขาวในชวงนาป

ผลัดเปลี่ยนกันไป พื้นที่สวนใหญ

เปนพื้นที่นาลุมปานกลางในชวงฤดูแลง

จึงมีความเหมาะสม และสามารถ

ทําการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
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ราคาขายเฉลี่ยอยูระหวาง 6 - 8 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกร
มผีลตอบแทนสทุธ ิ(กาํไร) ประมาณ 6,200 บาท ซ่ึงใหผลตอบแทน
สูงกวาการทํานาปรงั สวนการบรหิารจดัการกลุม คณะกรรมการ
กลุม และสมาชกิมกีารประชมุวางแผนการผลติรวมกัน เกษตรกร
บางสวนรวมกันซื้อปจจัยการผลิต สงผลใหซื้อไดในราคา
ถูกลง และพัฒนาดานการตลาดโดยรวมกลุมจําหนายรวมกัน 
จึงมีอํานาจตอรองราคา และยังไดทําขอตกลง MOU กับบริษัท 
ซึ่งไดราคาที่สูงกวาการขายผานพอคาคนกลาง
 ปจจุบันกลุมแปลงใหญขาวโพดเลี้ยงสัตวบานหัวเดน 
มีความเขมแข็ง และยังมีโอกาสพัฒนาเกษตรกรผูสนใจหันมา
ปลูกขาวโพดเลีย้งสตัวทดแทนการทาํนาปรงัในฤดูแลงใหมากขึน้ 
ถอืเปนตวัอยางที่ดใีหเกษตรกรทีป่ระสบปญหาการทาํการเกษตร
ในชวงฤดูแลงไดใชเปนแนวทางในการตัดสินใจทําการเกษตร
ของตนเอง ซึง่จากการสมัภาษณพดูคุยกบัผูจัดการแปลง (นางลมลู 
จันทรวงค เกษตรอําเภอสรรคบุรี) และประธานแปลงใหญ 
(นายเสนห แทนรอด ผู ใหญบานหมู ที่ 10 บานหัวเดน) 
ไดบอกเลาวา ระยะแรกที่รัฐบาลไดเขามาสงเสริมใหเกษตรกร

✤

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทดแทนการปลูกขาวในชวงฤดูแลง 
ชวงแรกยังไมคอยไดรับความสนใจจากเกษตรกรมากนัก 
เนื่องจากเกษตรกรยังไมมีความเชื่อมั่นวาขาวโพดเลี้ยงสัตว
จะสามารถสรางรายไดใหเกษตรกรไดจริง อีกทั้งบางสวนยัง
ไมมีประสบการณความชํานาญในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
มากอน ยังยึดในวิถีชีวิตการทํานาแบบเดิม และหลังจาก
มีการสงเสริมของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งดานองคความรู  
การสนับสนุนปจจยัตางๆ พรอมทัง้เปนทีป่รึกษาในการหาตลาด
ใหกับเกษตรกร ประกอบกับประธานแปลงใหญเปนเกษตรกร
ที่มีความรูความเขาใจ และมีประสบการณในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวมากอน จึงเปนตนแบบใหแกเกษตรกรในกลุมแปลง
ใหญไดดี ทั้งนี้ ทางกลุ ม ยินดีใหเกษตรกรสามารถเขามา
ศึกษาดูงานได โดยสามารถติดตอไดที่กลุมแปลงใหญขาวโพด
เลี้ยงสัตวหลังนาบานหัวเดน เลขที่ 8 หมูที่ 10 ตําบลบางขุด 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หรือ นายเสนห แทนรอด 
ประธานแปลงใหญ โทร. 08 0860 2383
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โดย ศูนยประเมินผล

 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีแนวทางการปฏิรูป
ภาคการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจ เกษตรแปลงใหญ 
(Mega Farm Enterprise) เพื่อยกระดับรายไดเกษตรกร 
มีเปาหมายนํารองใน 6 ภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ จํานวน 
10 แปลง ในพืน้ทีจ่งัหวดัลาํปาง ฉะเชงิเทรา สพุรรณบรุ ีชยันาท 
ชัยภูมิ นครราชสีมาสุราษฎรธานี ปตตานี และตรัง มีพื้นที่รวม 
32,981.75 ไร มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 2,722 ราย 
แปลงสนิคาเกษตร ไดแก สบัปะรด มนัสาํปะหลงั ออยโรงงานพชื
อาหารสัตวโคนม เกษตรผสมผสาน ปาลมนํ้ามัน และยางพารา 
โดยมีการเชื่อมโยงดานการตลาดเพื่อจําหนายผลผลิตกับ
ภาคเอกชนตางๆ ประกอบดวย บรษิทัอมิเพรส เอทานอล จาํกดั 
โรงงานนํ้าตาลมิตรผล และ บริษัทดัชมิลล จํากัด คาดวา
สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรตอไป
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย ศูนยประเมินผล 
(ศปผ.) และกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) 
รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นํารองในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาขอมูลกอนวางแนวทาง
การตดิตามประเมนิผลโครงการใหทนัการผลติในป 2562 พบวา

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดาํเนนิการแปลงสนิคามนัสาํปะหลงั 
ต.ทุงพระยา อ.สนามชยัเขต มพ้ืีนที ่จาํนวน 1,488 ไร เกษตรกร
เขารวมโครงการ จํานวน 53 ราย โดยแปลงไดดําเนินการรวม
กลุมในรูปวิสาหกิจชุมชน ดานศักยภาพของพื้นที่ พบวาพื้นที่มี
ความเหมาะในระดับ S1 และ S2 สามารถผลิตมันสําปะหลังได 
ปริมาณ 6,000 ตันตอป มีตลาดรองรับคือ บริษัทอิมเพลส 
เอทานอล จํากัด รวมทั้งลานมันในพื้นที่ ซึ่งประเด็นการ
พัฒนา ดําเนินการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการทํามันเสน และการ
เพ่ิมผลผลิตและยกระดับเปอรเซ็นตแปง รวมทั้งการใชระบบ
นํ้าหยดในการปลูกมันสําปะหลัง

สศก. เรงเครื่องเตรียมพรอมลุย วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ

(Mega Farm Enterprise) ‘ยกระดับรายไดเกษตรกร’
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 จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการแปลงสินคาออยโรงงาน 
อ.หนองหญาไซ มีพื้นที่ จํานวน 1,717 ไร เกษตรกรเขารวม
โครงการ จํานวน 42 ราย โดยแปลงไดดําเนินการรวมกลุม
ในรปูวสิาหกจิชมุชนกลุมผูใชนํา้แจงงามพฒันา 99 ดานศกัยภาพ
ของพื้นที่มีความเหมาะสมในระดับ S1 และ S2 มีแหลงนํ้า
ชลประทาน ดานการตลาดมีโรงงานนํ้าตาลมิตรผล จํากัด 

ซึ่งประเด็นการพัฒนาดําเนินการขยายพ้ืนที่รับนํ้า (ทอสงนํ้า) 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีป่ลกูและผลผลติออยโรงงาน รวมทัง้บรหิารจดัการ
เครื่องจักรกลในรูปแบบกลุมตลอดกระบวนการผลิต
 ทั้งน้ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อเปนฐานขอมูล
การวัดผลและการขยายโครงการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระหวางวันที่ 29 เมษายน– 2 พฤษภาคม 2562 และขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ ชวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2562 ตอไป
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โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแกน

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) รอยเอ็ด

ทําเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรียสรางรายไดอยางยั่งยืน

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน 
(สศท.4) ตดิตามเกษตรกรผูทาํเกษตรผสมผสานจนประสบความ
สําเร็จ“นายวิชัย ทวินันท”เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอยางที่มีความมุงมั่น
และอดทนในการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย จนมี
รายไดมากขึ้น และประสบความสําเร็จในปจจุบันพรอมยินดีให
คําแนะนําแกเพื่อนเกษตรกร
 จากการลงพื้นที่ของ สศท.4 และสัมภาษณเกษตรกร
ตัวอยาง “นายวิชัย ทวินันท” เศรษฐกิจการเกษตรอาสา 
ตําบลหนองหิน อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา 
นายวิชัย เริ่มตนทําเกษตรผสมผสาน ตั้งแตป 2547 โดยมี
แนวคิดที่ตองการเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมี 

มาเปนเกษตรอินทรีย มีการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่
ทั้งหมด 7 ไร โดยแบงพื้นที่เปนนาขาวอินทรีย 2 ไร ปลูกพืช
หลากหลาย 2 ไร ทั้งไมยืนตน เชน ประดู พะยูง ยางนา ไมผล 
เชน มะมวงน้ําดอกไม และพืชผักสวนครัว มีสระนํ้า 2 ไร 
พรอมทั้งเลี้ยงปลาในสระ และพื้นที่เลี้ยงสัตว 1 ไร ซึ่งเลี้ยงทั้ง
หมูปา เปดไข ไกไข และไกเน้ือ ซึ่งผลผลิตที่ไดเก็บไวบริโภค
ในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคก็นําไปจําหนายสําหรับตนทุน
โดยรวมอยูที่ 150,000 บาท/ป สรางรายไดอยูที่ 400,000 บาท/ป 
ซี่งเปนรายไดจากการขายผลผลิตทุกกิจกรรมที่ทํา ไดแก เมล็ด
พันธุขาวกข6 ขาวเหนียวเขี้ยวงู และขาวหอมมะลิ 105 ซึ่ง
ตลาดยังมีความตองการอยูมากและยังไมพอเพียงกับความ
ตองการนอกจากนี้ยังมีไขเปดไขไก เปดเนื้อ ไกเนื้อ หมูขุน และ
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พืชผักตางๆ ซึ่งมีคนมารับซื้อถึงที่และบางสวนนําไปขายเองในตลาดนัดของชุมชนโดย
มีแนวคิดในการใชปุยคอกจากสัตวที่เลี้ยงไว และการทําน้ําหมักชีวภาพแทนการใช
ปุยเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมถึงการปลูกพืชที่ชวยไลแมลงเชนดาวเรือง 
 นอกจากนี้ นายวิชัย ยังฝากขอคิดใหแกเกษตรกรผูสนใจทําเกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรียวา ตองมีความอดทน มุงมั่นจึงจะประสบความสําเร็จ ดังเชน นายวิชัย 
ที่ใชเวลาถึง 7 ป จึงประสบความสําเร็จไดเน่ืองจากชวงแรกของการปรับเปลี่ยน
จากการใชสารเคมมีาเปนเกษตรอนิทรยีนัน้ยงัไมไดผลผลติมากนกัเพราะดนิเสือ่มโทรม
จากสารเคมีสะสมโรคและแมลงมากมาย แตดวยความตั้งใจจริงในการที่จะตองการ
บรโิภคอาหารปลอดภัย และมสีขุภาพทีดี่จงึปรับปรุงดินมาเร่ือยๆ จนดินมคีวามสมบรูณ 
จึงไดผลผลิตที่ดีงอกงามจนถึงทุกวันนี้
 สําหรับทานที่สนใจในการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรียสามารถ
ขอคําปรึกษาไดที่ นายวิชัย ทวินันท เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบาน เลขที่ 228 หมู 4 บานเมืองแกว ตําบลหนองหิน อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
รอยเอ็ดหรือโทร 06 3194 1499 ซึ่งยินดีใหคําปรึกษาแกเกษตรกรผูสนใจทุกทาน
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 เกษตรทฤษฎีใหม ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจาก
เปนการทําที่ไดรับผลสําเร็จ เกษตรกรสามารถนํามาปรับใช
กับชีวิตไดจริง หลักการสําคัญคือ “พออยู พอกิน พอใช” 
 คุณนฤมล ชูทรัพย อยู บ านเลขที่ 58/2 หมู ที่ 8 
ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เลาวา 
เริ่มจากการทํางานในโรงงานแหงหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
เม่ือป พ.ศ. 2540 ทํามาไดสักระยะหนึ่งทางโรงงานตองยาย
ที่ทําการไปอยูจังหวัดลําปาง และดวยอุปสรรคเรื่องระยะทาง
ที่แสนไกล ทําใหตองคิดหาอาชีพใหม ซึ่งในชวงนั้นนึกถึง

เกษตรกรปทุมธานี ทําเกษตรผสมผสาน

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู พอกิน พอใช”

ที่ดินที่พอกับแมเคยใหไวเปนมรดก ก็เลยตัดสินใจลาออก
จากการทาํงานในโรงงาน หนัมาทาํอาชพีเกษตรกรรมเปนชาวไร 
ชาวสวนธรรมดา ที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
โดยเปนเกษตรแบบผสมผสานที่นํามาประกอบเปนอาชีพนั้น 
ถือวามีความหลากหลาย เริ่มตั้งแตอาชีพหลักอยาง การทํานา 
การเลีย้งปลา การเลีย้งไก ไปจนถงึการปลกูกลวยและพชืตระกลู
ผักสวนครัว อยาง พริกขี้หนู เพื่อนําไปขายสรางรายไดตอไป 
เนื้อที่ 11 ไร ที่ใชในการประกอบอาชีพนั้น สวนใหญแลวใชเปน
ที่นาปลูกขาว เสริมดวย การเลี้ยงไก เลี้ยงปลา และปลูกพืชผัก
สวนครัว ทีเ่หลอืจากการกินก็นําไปขาย เพ่ือเปนชองทางในการ
หารายไดเสริม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให “พออยู 
พอกิน พอใช” เกษตรผสมผสาน สวนใหญแลวจะเนนในเรื่อง
ของการเพิ่มกําไรและลดตนทุนเปนหลัก อยางเชน การเลี้ยง
ปลา ทีก่อนหนาน้ีมกีารเลีย้งปลาอยางเดยีว และเลีย้งดวยอาหาร
สําเร็จรูป จึงทําใหเกิดการหมุนเวียนรายไดไมทัน เนื่องจากวา
อาหารสําเร็จรูปมีตนทุนที่แสนแพง จึงตองหาวิธีแกเพื่อที่
จะไดลดตนทุนในการเลี้ยงปลา และน่ีคือ เหตุผลเดียวที่ตอง
เลีย้งไกขึน้มา เพราะวามลูไกสามารถนาํไปใหเปนอาหารปลาได 
หรือแมกระทั่งการนําปลายขาวที่ไดจากการทํานามา ก็เปน
สวนหนึ่งที่สามารถลดตนทุน ในการเลี้ยงปลาได
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 ตลอดระยะเวลา 20 กวาปที่ลาออกจากลูกจางใน
โรงงานแลวหันมาทําการเกษตร รูสึกมีความสุข และภาคภูมิใจ
ทุกครั้งเพราะเปนงานที่ไมหนัก วางเมื่อไรก็สามารถทําไดตลอด
เวลา ไมตองกลัววาจะไมมีกินมีใช เพราะตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแลวถือเปนวิชาชีวิตที่สอนทุกอยางในการดํารงชีวิต
อยางไรใหมีความสุข มีความพอดี และรูจักแบงปนพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สามารถเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร
ใหชาวบานเขามา รับความรูเพื่อนําไปพัฒนาตอยอดตอไป
 “สําหรับรายไดในการทําการเกษตรที่เขามาหลังจาก
หักตนทุนคาใชจายทั้งหมด ไมมีคําวาขาดทุน เพราะการทํา
เกษตรแบบผสมผสานนั้น เปนการทําการเกษตรที่เนนพออยู 
พอกิน พอใช จึงไมมีปญหาตามมา โดยปญหาที่พบบอยน้ัน 
มักจะเปนปญหาแมลงที่เข ามาคุกคามพืชทางการเกษตร 
ถือไดวาเปนปญหาที่เกษตรกรสวนใหญตางตองยอมรับและหา
วิธีการตางๆ เพื่อที่จะกําจัด” 
 คุณนฤมลกลาว การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
รัฐถือเปนเรื่องที่ดี เพราะวาการที่หนวยงานรัฐใหความสําคัญ
กบัเกษตรกรนัน้ ทาํใหเพิม่ความมัน่ใจในการลงทนุแกเกษตรกร
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้จะกระตุนใหเศรษฐกิจมีการปรับตัว 

และเพิ่มอัตราของนักลงทุน แมวากระแสเศรษฐกิจในปจจุบัน
จะด่ิงลงไปบาง แตความพยายามที่จะแกไขปญหาตางๆ 
ทีเ่ก่ียวกับการเกษตร ทาํใหความเปนอยูดขีึน้ ในสวนการบรหิาร
จัดการพื้นที่ของเกษตรผสมผสานนั้น แนนอนตองมีการบริหาร
จัดการเวลาใหดี อาจจะแบงตามความเหมาะสมของพืชก็ได 
แตควรที่จะใหความสําคัญเทาๆ กัน อยางเชน ชวงเชาอาจจะ
ไปดูแลในเรื่องของนาขาว และพอมาถึงชวงสายๆ ก็กลับมาให
อาหารปลา และอาหารไก ตอมาในสวนของพืชผักสวนครัวนั้น
ก็สามารถรดนํ้าในชวงเย็นได ซึ่งอาจจะรดนํ้าวันเว นวัน 
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการวางแผนและบริหาร ทําใหผลผลิตที่
ออกมาเปนที่นาประทับใจทั้งผูปลูกและผูซื้อ
  สํ า ห รับคนที่ อ ย ากจะ เ ร่ิ มต  นทํ า เ กษตรแบบ
ผสมผสานนั้น แน นอนจะต องมีการศึกษา ก อนที่จะ
ลงมือทํา เพราะการทําเกษตรแบบผสมผสานจําเปนตอง
ใชความรูจากตนแบบ จึงจะสามารถประสบความสําเร็จได 
ซึ่งความรู ต นแบบที่ว านั้นก็คือ ความรู ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดั่ งคําว า “พออยู   พอกิน พอใช ” 
ตดิตอสอบถามขอมลูเพิม่เตมิไดที ่คณุนฤมล ชทูรัพย บานเลขที่ 
58/2 หมูที ่8 ตาํบลคลองควาย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
หมายเลขโทรศัพท 084-697-4153

✤

ที่มา https://www.technologychaoban.com
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ขาว
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

เมษายน

2562

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา 

 ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาปรัง ป 2562

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.679 ลานไร ผลผลิต 7.754 ลานตันขาวเปลือก และ

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

ตอไร 660 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตลดลง รอยละ 3.22 และรอยละ 2.65 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรัง

ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญ และปริมาณนํ้าตามแหลงนํ้าตามธรรมชาติมีปริมาณนํ้านอยกวา

ป 2561 ประกอบกบัภาครฐัมโีครงการสานพลงัประชารัฐเพือ่สนับสนุนการปลกูขาวโพดหลงัฤดทูาํนา และโครงการสงเสรมิการปลกู

พืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2562 ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและพืชใชนํ้านอยแทน สําหรับผลผลิตตอไร

คาดวาเพิ่มขึ้น รอยละ 0.61 เนื่องจากในแหลงผลิตที่สามารถเพาะปลูกได สวนใหญมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเจริญเติบโตของ

ตนขาว ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลง เนื่องจากปริมาณนํ้านอยไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทําใหเมล็ดขาวไมสมบูรณ 

สงผลใหในภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

  ผลผลิตออกสูตลาด คาดการณขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2562 โดยคาดวาผลผลิต

จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ปริมาณรวม 4.662 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 60.13 

ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562*

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.896 2.522 2.140 1.158 0.459 0.325 0.173 0.062 0.019 7.754

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

  ขาวนาป ป 2562/63

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 พ้ืนที่เพาะปลูก 59.295 ลานไร ผลผลิต 25.804 ลานตันขาวเปลือก และ

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

และผลผลิตตอไร 409 กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 0.14 รอยละ 6.53 และรอยละ 6.36 ตามลําดับ เนื้อที่เพาะปลูกคาดวาเพิ่ม

ขึ้น เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่นาที่เคยปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา 

บางสวนปลูกแทนออยโรงงานที่ครบอายุ และคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจากที่นาที่เคยปลูกขาวเหนียวมาปลูกขาวหอมมะลิแทน 
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เพราะราคาขาวเหนียวยังไมจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าเพียง

พอตอการเจรญิเตบิโตของตนขาว จากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาในเดอืนพฤษภาคม ปรมิาณฝนรวมจะใกล

เคียงกับคาปกติในทุกภาค ประกอบกับคาดวาไมประสบปญหาแลงเหมือนปที่ผานมา สงผลใหผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยคาดวาผลผลิตจะออก

สูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 16.019 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.08 ของผลผลิตขาวนาปทั้งหมด 

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2562/63

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

1.515 2.155 2.438 16.019 2.459 0.697 0.338 0.085 0.098 25.804

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

 1.2 การตลาด

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

เห็นชอบในหลักการมาตรการฯ ดานการผลิตและการตลาด ทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้

     (1) ดานการผลิต* ไดแก

       1) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) 

      2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย

      3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

      4) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแมนยําสูง (Precision Farming)

      5) โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

      6) โครงการสงเสริมการผลิตและการตลาดขาวพันธุ กข. 43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

      7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุง

     หมายเหตุ *  ดานการผลิต เปนโครงการที่หนวยงานดําเนินการตามปกติ จึงไมนําเขาที่ประชุม ครม.

       พิจารณามาตรการฯ

     (2) ดานการตลาด 

      - มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน

งบประมาณที่ใชชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

       1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุง

        คุณภาพขาว

       2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

       3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก

      - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพ

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

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้

       1) กรณเีกษตรกรฝากเก็บขาวไวทีส่หกรณหรือสถาบนัเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

        และเกษตรกรไดรับตันละ 500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณ

        ไดรับตันละ 500 บาท”
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       2) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานที่

        เก็บของตนเองเทานั้น

       3) ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุ

        ขาวเปลือกในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวก

        ในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉางที่ยกพื้นสูงหรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมี

        ระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคณุภาพขาวเปลอืกไมใหเสือ่มสภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

     ทั้งนี้ มติที่ประชุม นบข. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับทราบผลการดําเนินการตามโครงการสินเชื่อชะลอ

การขายขาวเปลอืกของ ธ.ก.ส. กรณรีบัฝากขาวเปลือกกับสถาบันเกษตรกร ในการกําหนดอัตราคาใชจายในการเก็บรกัษาขาวเปลอืก

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

ความชื้นละ 15 กิโลกรัมตอขาวเปลือก 1 ตัน ซึ่งไดรวมคาใชจายในการหักลดความชื้นแลว และใหสถาบันเกษตรกรออกใบรับฝาก

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

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

418 - 625 บาทตอตัน และคาฝากเก็บคงเหลือที่เกษตรกรไดรับ ประมาณ 375 - 582 บาทตอตัน ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตชนิดขาว

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนเมษายน 2562 ขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายได ราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 

เนื่องจากตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศมีความตองการขาวอยางตอเนื่อง

 1.4 การสงออก

  ป 2561 ไทยสงออกขาว 11.075 ลานตันขาวสาร มูลคา 180,116 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่สงออกปริมาณ 

11.674 ลานตันขาวสาร มูลคา 175,161 ลานบาท ปริมาณลดลงรอยละ 5.13 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 (ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2562 (มกราคม-มีนาคม) ไทยสงออกขาว 2.41 ลานตันขาวสาร มูลคา 39,607 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของป 2561 ที่สงออก 2.79 ลานตันขาวสาร มูลคา 44,179 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลง รอยละ 13.62 และ

รอยละ 10.35 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ตั้งแต ป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 

ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30

  ป 2561 ไทยนําเขาขาว 14,988 ตันขาวสาร มูลคา 398 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ที่นําเขาปริมาณ 19,502 ตัน

ขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 23.15 และรอยละ 15.68 (ที่มา : กรมศุลกากร)

  ป 2562 (มกราคม-มีนาคม) ไทยนําเขาขาว 3.55 ตันขาวสาร มูลคา 87 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของป 2561 ที่นําเขา 4.08 ตันขาวสาร มูลคา 102 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคาลดลง รอยละ 13 และรอยละ 22.54 ตามลําดับ

(ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2561/62 ณ เดือนเมษายน 2562 

วาจะมีผลผลิต 501.387 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 495.486 ลานตันขาวสาร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.19 จากป 2560/61
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  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชสีมดลุขาวโลก ป 2561/62 ณ เดอืนเมษายน 2562 
มีปริมาณผลผลิต 501.387 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2560/61 รอยละ 1.19 การใชในประเทศ 492.392 ลานตันขาวสาร 
เพิ่มขึ้นจาก ป 2560/61 รอยละ 1.94 การสงออก/นําเขา 47.270 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2560/61 รอยละ 0.84 และ
สต็อกปลายปคงเหลือ 171.366 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจาก 2560/61 รอยละ 5.54
   โดยประเทศท่ีคาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา เมียนมาร จีน กายานา อินเดีย ปากีสถาน รัสเซีย 
แอฟริกาใต อุรุกวัย และเวียดนาม
   สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก บราซิล กัมพูชา อียู และสหรัฐอเมริกา 
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก แองโกลา เบนิน บราซิล เบอรกินา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต คิวบา 
สหภาพยุโรป อิรัก ญี่ปุน เคนยา มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค เนปาล ไนจีเรีย ฟลิปปนส เซเนกัล แอฟริกาใต สหรัฐอาหรับเอมิเรส 
และสหรัฐอเมริกา
   สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก กานา กินี และอิหราน 
   ประเทศท่ีมีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก จีน อินเดีย ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา 
   สวนประเทศที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินโดนีเซีย และญี่ปุน

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขาว 5% ทรงตัวอยูที่ตันละ 360 ดอลลารสหรัฐฯ ทามกลางภาวะการคาที่ชะลอตัว ขณะที่วงการคา
กาํลงัจบัตาทีต่ลาดฟลปิปนส ซึง่ปจจบุนัสามารถนาํเขาขาวไดอยางเสร ีทัง้นี ้หนวยงานของรฐับาลเวยีดนามยงัคงเดนิหนารับซือ้ขาว
จากเกษตรกรโดยเฉพาะในเขตทีร่าบลุมแมนํา้โขง (the Mekong Delta) เพ่ือเก็บสตอ็กและปองกันไมใหราคาขาวในประเทศลดลง
ในชวงที่ผลผลิตขาวกําลังออกสูตลาดปริมาณมาก ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวไปแลวประมาณรอยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด
  กระทรวงเกษตรฯ (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานวา ในเดือนมีนาคม 
การสงออกขาวมีประมาณ 658,000 ตัน โดยคาดวาในชวง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) การสงออกขาวมีประมาณ 1.43 
ลานตัน โดยปริมาณลดลงรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว
  สํานักงานสถิติแหงชาติ (Vietnam’ General Statistics Office; GSO) รายงานวา ในเดือนมีนาคม การสงออกขาว
มีประมาณ 600,000 ตัน มูลคาประมาณ 256 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยคาดวาในชวงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) การสงออก
ขาวมีประมาณ 1.31 ลานตัน มูลคา 567 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 11.5 และรอยละ 23.6 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว
  หนงัสอืพมิพ Thanh Nien รายงานวา ผลผลติขาวในเขตทีร่าบลุมแมน้ําโขงไดรับผลกระทบจากภาวะภยัแลง คลืน่ความรอน 
รวมทั้งภาวะนํ้าทะเลทะลักเขาพื้นที่เพาะปลูกขาว ขณะที่หนวยงานดานพยากรณอากาศในทองถิ่นรายงานวา ฤดูฝนปนี้คาดวา
จะมาชากวาปกติ โดยคาดวาจะมาในชวงสัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคมน้ี ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวาคาปกติ ซึ่งคาดวา
ภาวะภัยแลงและนํา้เคม็จะสงผลกระทบตอพืน้ทีเ่พาะปลกูขาวประมาณ 1.56 ลานไร ในจงัหวดั An Giang และจะเกดิภาวะภยัแลง
ในพื้นที่ประมาณ 43,750 ไร และภาวะนํ้าเค็มในพื้นที่ประมาณ 58,125 ไร ในจังหวัด Long An, Dong Thap, Bac Lieu 
และ Ben Tre
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  บังคลาเทศ

  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดวา ในปการตลาด 2562/63 (พฤษภาคม 2562-เมษายน 2563) ประเทศ
บังคลาเทศจะมีผลผลิตขาวสารประมาณ 35.3 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 34.909 ลานตัน ในป 2561/62 เนื่องจากสภาพอากาศ
อยูในภาวะปกติประกอบกับเกษตรกรหันมาใชพันธุขาวลูกผสม (hybrid rice varieties) และขยายพ้ืนที่เพาะปลูกขาวลูกผสม
มากขึ้น โดยคาดวาพื้นที่เพาะปลูกขาวในป 2562/63 จะมีประมาณ 73.94 ลานไร เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน
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  ทางดานการนําเขานั้น คาดวา ในป 2562/63 จะมีการนําเขาขาวประมาณ 500,000 ตัน ลดลงจากจํานวน 575,000 ตัน 
ในป 2561/62 เนื่องจากการนําเขาชะลอตัวจากการที่รัฐบาลขึ้นภาษีนําเขามาอยูในอัตราเดิมกอนที่จะปรับลดลงในชวงที่มีความ
ตองการนําเขามากเมื่อชวง 1-2 ปที่แลว ประกอบกับปจจุบันบังคลาเทศมีผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น โดยในชวงที่ผานมา สวนใหญ
บังคลาเทศจะนําเขาขาวจากประเทศอินเดียและปากีสถาน
  สําหรับสต็อกขาวสิ้นปนั้น ในป 2561/62 คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือประมาณ 1.938 ลานตัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
จํานวน 1.842 ลานตัน ในป 2560/61 ทั้งนี้ จากขอมูลของกระทรวงการอาหาร (the Ministry of Food; MOF) รายงานวา 
ณ วันที่ 19 มีนาคมที่ผานมา บังคลาเทศมีสต็อกขาว (public rice stocks) ประมาณ 1.37 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ
รอยละ 33 และต้ังแตชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 3 มีนาคม 2562 กระทรวงการอาหารสามารถจัดหาขาวไดแลวประมาณ 
799,966 ตัน ซึ่งไดจากผลผลิตขาวฤดู Aman ในราคารับซื้อที่ 36 ทากาตอกิโลกรัม หรือประมาณ 420 ดอลลารสหรัฐตอตัน
  ทางดานภาวะราคาขาวในประเทศนัน้ ราคาขายปลกีขาวในชวงไมก่ีเดอืนทีผ่านมาคอนขางทรงตวั เน่ืองจากอปุทานขาว
ในตลาดมีมากขึ้นหลังจากเกษตรกรไดเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวฤดู Aman ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ศรีลังกา

  กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดวาป 2561/62 ศรีลังกามีผลผลิต 2.96 ลานตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 ปที่ผานมา
ที่ฝนแลง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32 เนื่องจากปริมาณฝนตกเฉลี่ยในพื้นที่ผลิตหลัก สงผลใหพื้นที่เก็บเก่ียวอยูที่ 1.1 ลานเฮกแตร 
(ประมาณ 6.87 ลานไร) หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 43 จากปที่ผานมา ขณะที่ผลผลิตตอไรคาดวาจะอยูที่ 3.96 ตันตอเฮกแตร ลดลง
รอยละ 8 เนื่องจากมีการระบาดของหนอนกระทู และประสบอุทกภัยในชวงฤดู yala
  ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวของศรีลังกา แบงออกเปน 2 ชวง คือฤดู yala จะมีผลผลิตประมาณรอยละ 30 ของผลผลิต
ทั้งหมด โดยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแตเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดู maha เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
  กระทรวงเกษตรศรีลังกา เผยวา ป 2561/62 ผลผลิตขาวนาจะมีเพียงพอ แมจะไดรับความเสียหายในฤดู yala 
ขณะท่ีคาดวา พื้นที่เก็บเกี่ยวในฤดู maha มีประมาณ 0.8 ลานเฮกเตอร (ประมาณ 5 ลานไร) เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 26 สวนพื้นที่เก็บเกี่ยวในฤดู yala มีประมาณ 0.3 ลานเฮกแตร (ประมาณ 1.87 ลานไร) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 54 
  ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2562

  อินโดนีเซีย 

  คาดวาป 2562 อินโดนีเซียจะนําเขาขาวลดลงประมาณรอยละ 80 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และการที่อินโดนีเซีย
เปนผูนาํเขาขาวรายใหญแตกลบันาํเขาลดลงนัน้ อาจจะสงผลตอการคาขาวโลกในป 2562 ดวย นอกจากน้ี ยงัสงผลกระทบตอผูผลติ
ขาวรายใหญ เชน ไทย และเวียดนาม และในฐานะที่อินโดนีเซียเปนผูผลิตขาวรายใหญ อันดับ 4 ของโลก แตการนําเขาเพียง
เล็กนอยของอินโดนีเซีย สามารถสงผลกระทบตอตลาดโลก โดยปกติการนําเขาของอินโดนีเซียจะมีสาเหตุมาจากการ
ขาดแคลนผลผลิต และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อปที่ผานมา อินโดนีเซียพยายามรับซื้อผลผลิตจากตางประเทศ เพื่อชดเชยสต็อก 
และดึงราคาในประเทศใหสูงขึ้น 
  สาํหรับพืน้ทีเ่พาะปลกู คาดวาจะเพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาเลก็นอย แมอนิโดนีเซยีจะมปีระชากรจาํนวนมากและกาํลงัเตบิโต 
แตคาดวาการบริโภคโดยรวมในป 2562 จะยังคงที่ เน่ืองจากชาวอินโดนีเซียเปลี่ยนไปบริโภคผลิตภัณฑที่ทําจากขาวสาลี และ
การเลือกอาหารทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงนโยบายดานอาหารเมือ่เร็วๆ น้ี ชวยใหประชากรของอนิโดนเีซยี
สามารถเลือกอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากมีการลดชองทางการกระจายลงอยางรวดเร็ว 
  ทั้งนี้ จากการนําเขาขาวปริมาณมากในป 2561 ทําใหปริมาณสต็อกของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น BULOG จึงลดปริมาณสต็อก
ของตนเองลง และคาดวาจะลดลงอีกภายในป 2562 เพื่อชดเชยการนําเขาจํานวนมาก ขณะที่สต็อกปตอปลดลงอยูในระดับที่
เพียงพอที่ไมตองพึ่งพาการนําเขา
  ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2562
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  จีน 

  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดเผยแพร รายงานมาตรฐานขาวแหงชาติ (ฉบับใหม) ของประเทศจีน 
(GB/T 1354-2018) ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หนวยงานกํากับดูแลการตลาดของจีน (China’s State Administration for Market 
Regulation; SAMR) ไดเผยแพรมาตรฐานขาวฉบับใหมของจีน เลขที่ GB/T 1354-2018 เพื่อใชแทนฉบับที่ GB/T 1354-2009 
ซึ่งมาตรฐานขาวแหงชาติฉบับใหมนี้ จะนําไปใชสําหรับขาวที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยมีขอกําหนดและ
รายละเอียดที่ไมกวางมากนักสําหรับขาวแตละประเภท และคําศัพททางเทคนิคบางอยางในมาตรฐานน้ีจะอางอิงตามมาตรฐาน
สากล เชน Codex เปนตน 
  สํานักขาว Reuters รายงานวา การประมูลขายขาวจากสต็อกของรัฐบาลที่เก็บไวตั้งแตปการผลิต 2557 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผานมา ศูนยการคาธัญพืชแหงชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายขาวได
จํานวน 1,660 ตัน เทานั้น จากที่นําขาวออกมาประมูลประมาณ 377,273 ตัน (คิดเปนรอยละ 0.44 ของจํานวนที่นํามาประมูล) 
โดยราคาประมูลเฉลี่ยที่ 2,000 หยวนตอตัน หรือประมาณ 297.91 เหรียญสหรัฐตอตัน 
  ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ประเทศจีนมีการระบายขาวเกาจากสต็อกรัฐบาล ในชวงตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม - 27 ธันวาคม 2561 โดยไดมีการจัดประมูลขายขาวออกไปไดแลวประมาณ 8.5 ลานตัน (ไมรวมขาวที่ประมูล
เพื่อใชในอุตสาหกรรม)
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนเมษายน 2562 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะล ิเฉลี่ยตันละ 15,638 บาท ราคาลดลงจากตันละ 15,762 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 0.79 แตสูงขึ้นจากตันละ 15,236 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 2.64
  ราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,828 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 7,561 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 3.53 แตลดลงจากตันละ 7,838 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 0.13

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,250 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2562 แตสูงขึ้น
จากตันละ 32,915 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 1.02
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,717 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,350 บาท ของเดือนมีนาคม 2562 
รอยละ 3.35 แตลดลงจากตันละ 12,621 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 7.06

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะล ิ100% (ใหม) เฉลีย่ตนัละ 1,135 ดอลลารสหรฐัฯ (35,865 บาท/ตนั) ราคาลดลงจากตนัละ 1,145 
ดอลลารสหรัฐฯ (36,030 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 0.87 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.46) และลดลงจากตันละ 
1,149 ดอลลารสหรัฐฯ (35,748 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 1.22 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 7.83)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 412 ดอลลารสหรัฐฯ (13,008 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 406 (12,781 บาท/ตัน)
ของเดอืนมนีาคม 2562 รอยละ 1.48 (สงูขึน้ในรปูเงนิบาทรอยละ 1.78) แตลดลงจากตนัละ 454 ดอลลารสหรัฐฯ (14,113 บาท/ตนั) 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 9.25 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 6.99)

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.5922 (อัตราแลกเปลี่ยน 3 สัปดาหของเดือนเมษายน 2562)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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 35.000 7.20

บราซิล 8.300 8.465 7.210 8.383 8.204 -0.33 7.480 -8.82

พมา 11.957 12.600 12.160 12.650 13.200 2.04 13.050 -1.14

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 0.95 148.490 -0.26

อินเดีย 106.646 105.482 104.408 109.698 112.910 1.55 116.000 2.74

อินโดนีเซีย 36.300 35.560 36.200 36.858 37.000 0.74 37.100 0.27

ญี่ปุน 7.931 8.079 7.876 7.929 7.787 -0.55 7.650 -1.76

เกาหลีใต 4.230 4.241 4.327 4.197 3.972 -1.35 3.868 -2.62

เนปาล 3.361 3.190 2.863 3.480 3.310 0.57 3.530 6.65

ไนจีเรีย 3.038 3.782 3.941 4.410 4.662 10.63 4.788 2.70

ปากีสถาน 6.798 7.003 6.802 6.849 7.500 1.76 7.400 -1.33

ฟลิปปนส 11.858 11.914 11.008 11.686 12.235 0.43 12.000 -1.92

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 20.700 1.62

สหรัฐฯ 6.117 7.106 6.131 7.117 5.659 -1.53 7.119 25.80

อื่น ๆ 48.067 48.903 48.232 50.61 48.94 0.71 49.76 1.67

รวม 478.987 482.286 476.341 490.949 495.486 0.86 501.387 1.19

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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 113.871 122.085 135.157 142.636 149.894 7.31 162.371 8.32

ผลผลิต 478.987 482.286 476.341 490.949 495.486 0.86 501.387 1.19

นําเขา 44.182 42.744 40.219 48.111 47.670 2.74 47.270 -0.84

ใชในประเทศ 473.862 474.836 468.862 483.691 483.009 0.57 492.392 1.94

สงออก 44.182 40.219 48.111 47.670 47.849 3.35 47.270 -1.21

สต็อกปลายป 122.085 135.157 142.636 149.894 162.371 6.97 171.366 5.54

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2562 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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 0.391 0.291 -7.93 0.380 30.58

บราซิล  0.852 0.895 0.641 0.594 1.245 3.55 0.750 -39.76

พมา  1.688 1.735 1.300 3.350 2.750 17.75 2.800 1.82

กัมพูชา  1.000 1.150 1.050 1.150 1.300 5.39 1.200 -7.69

จีน  0.393 0.262 0.368 1.173 2.058 61.77 2.500 21.48

อียู  0.284 0.251 0.270 0.369 0.309 5.70 0.300 -2.91

กายานา  0.446 0.486 0.431 0.455 0.480 0.81 0.500 4.17

อินเดีย  11.588 11.046 10.062 12.573 11.791 1.66 12.000 1.77

ปากีสถาน  3.700 4.000 4.100 3.642 3.950 0.37 4.000 1.27

ปารากวัย  0.380 0.371 0.557 0.537 0.650 15.53 0.650 0.00

รัสเซีย  -  0.163 0.198 0.175 0.139 - 0.160 15.11

แอฟริกาใต -  0.120 0.145 0.109 0.113 - 0.125 10.62

อุรุกวัย  0.957 0.718 0.996 0.982 0.799 -0.48 0.800 0.13

เวียดนาม  6.325 6.606 5.088 6.488 6.590 0.64 7.000 6.22

ไทย  10.969 9.867 11.615 11.056 10.000 -0.71 10.000 0.00

สหรัฐฯ  2.947 3.355 3.349 2.763 3.150 -0.61 3.050 -3.17

อื่น ๆ  5.106 2.239 10.763 4.626 5.384 8.67 4.105 -23.76

รวม 44.182 40.219 48.111 47.670 47.849 3.35 47.270 -1.21

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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)

แองโกลา - 0.450 0.470 0.450 0.490 #VALUE! 0.500 2.04

เบนิน 0.350 0.400 0.450 0.550 0.625 15.93 0.700 12.00

บราซิล 0.586 0.363 0.786 0.758 0.537 5.78 0.750 39.66

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 4.500 1.60 4.500 0.00

ไอเวอรี่โคสต 0.950 1.150 1.300 1.350 1.500 11.34 1.600 6.67

คิวบา  - 0.575 0.546 0.429 0.499 #VALUE! 0.500 0.20

อียู 1.556 1.786 1.816 1.985 1.919 5.39 2.000 4.22

กานา 0.590 0.580 0.700 0.650 0.700 4.66 0.680 -2.86

กินี 0.520 0.420 0.650 0.600 0.865 14.73 0.850 -1.73

อิหราน 1.400 1.300 1.100 1.400 1.250 -1.51 1.200 -4.00

อิรัก 1.080 1.000 0.930 1.060 1.200 2.73 1.300 8.33

ญี่ปุน 0.669 0.688 0.685 0.679 0.670 -0.10 0.685 2.24

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 0.800 -5.63 1.000 25.00

เม็กซิโก 0.685 0.719 0.731 0.913 0.776 5.00 0.815 5.03

โมแซมบิค 0.590 0.575 0.625 0.710 0.600 2.48 0.675 12.50

เนปาล 0.520 0.530 0.530 0.535 0.700 6.22 0.750 7.14

ไนจีเรีย 3.200 2.100 2.100 2.500 2.000 -7.37 2.200 10.00

ฟลิปปนส 1.800 2.000 0.800 1.200 2.500 1.47 2.600 4.00

ซาอุดิอาระเบีย 1.459 1.601 1.260 1.195 1.350 -4.38 1.350 0.00

เซเนกัล 0.960 0.990 0.980 1.100 1.100 3.85 1.250 13.64

แอฟริกาใต 0.910 0.912 0.954 1.054 1.071 4.82 1.100 2.71

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 0.895 3.86 0.925 3.35

อื่น ๆ 19.063 16.974 15.763 20.12 19.78 2.47 17.82 -9.95

รวม 44.182 42.744 40.219 48.111 47.670 2.74 47.270 -0.84

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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 35.500 0.85

บราซิล 7.900 7.925 7.900 7.950 7.800 -0.22 7.700 -1.28

พมา 10.450 10.500 10.400 10.000 10.200 -0.97 10.250 0.49

กัมพูชา 4.000 3.900 3.900 4.000 4.150 0.99 4.200 1.20

จีน 139.770 141.000 141.028 141.761 142.487 0.44 143.790 0.91

อิยิปต 4.000 4.000 3.900 4.300 4.200 1.71 4.100 -2.38

อินเดีย 98.727 98.244 93.451 95.838 98.819 -0.23 101.100 2.31

อินโดนีเซีย 38.500 38.300 37.850 37.800 38.100 -0.34 38.100 0.00

ญี่ปุน 8.380 8.830 8.806 8.730 8.600 0.41 8.556 -0.51

เกาหลีใต 4.422 4.197 4.212 4.435 4.883 2.57 4.673 -4.30

เนปาล 3.831 3.770 3.353 4.010 3.980 1.39 4.230 6.28

ไนจีเรีย 5.800 6.100 6.400 6.700 7.100 5.11 7.200 1.41

ฟลิปปนส 12.850 13.000 12.900 12.900 13.250 0.54 13.750 3.77

เวียดนาม 22.000 22.000 22.500 22.000 22.100 0.09 22.200 0.45

ไทย 10.600 10.000 9.100 12.000 10.600 1.84 10.500 -0.94

สหรัฐฯ 3.977 4.284 3.578 4.230 4.279 1.35 4.286 0.16

อื่น ๆ 67.732 67.970 68.062 76.267 71.540 2.27 76.543 6.99

รวม 473.862 474.836 468.862 483.691 483.009 0.57 492.392 1.94

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 2562)

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)

จีน  60.500 76.000 88.000 98.500 109.000 15.45 116.000 6.42

อินเดีย  22.800 17.800 18.400 20.550 22.600 1.27 25.000 10.62

อินโดนีเซีย  5.501 4.111 3.509 2.915 4.113 -8.84 3.611 -12.21

ญี่ปุน  3.007 2.821 2.552 2.410 2.228 -7.29 1.949 -12.52

ฟลิปปนส  1.695 2.409 2.117 2.003 2.288 4.24 3.038 32.78

ไทย  11.999 11.270 8.403 4.238 3.202 -30.37 3.652 14.05

เวียดนาม  -  1.259 1.555 0.967 1.248 -4.89 1.517 21.55

สหรัฐฯ  1.025 1.552 1.475 1.462 0.933 -2.45 1.702 82.42

อื่น ๆ  16.583 20.746 19.655 19.278 18.940 1.94 18.116 -4.35

รวม  122.085 135.157 142.636 149.894 162.371 6.97 171.366 5.54

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2562 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.334 ลานตัน
มูลคา 4,541 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.358 ลานตัน 
มูลคา 4,865 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
6.70 และรอยละ 6.66 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.111 
ลานตัน มูลคา 2,451 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ   0.078 
ลานตัน มูลคา 1,836 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 42.31 และรอยละ 33.50 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลัง

ในเดือนเมษายน 2562 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับ
ไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.12 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.15 บาท ในเดอืนท่ีผานมารอยละ 1.40 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
2.51 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.54
 1.2 ราคามันเสนท่ีเกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.28 บาท ราคาลดลงจากราคากิโลกรัมละ 5.29 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.19 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
5.22 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 0.75
2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.20 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 6.23 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
0.48 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 7.24 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 14.36
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน
 2.3 ราคาขายส งแป ง มันประเภทสตาร ช ชั้นพิ เศษ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.75 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
13.65 บาท ในเดือนท่ีผานมารอยละ 0.73 แตลดลงจากราคา
กโิลกรมัละ 16.05 บาท ในชวงเดียวกนัของปท่ีผานมารอยละ 14.66

มันสําปะหลัง

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.72 ลานไร ผลผลิต 31.55 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.62 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2561 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.33 ลานไร ผลผลิต 
29.37 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.53 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร สูงขึ้นรอยละ 4.68 รอยละ 7.42 
และรอยละ 2.55 ตามลําดับ โดยเดือนเมษายน 2562 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 1.66 ลานตัน (รอยละ 5.25 
ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2562 จะออกสูตลาดมาก
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ปริมาณ 21.14 ลานตัน 
(รอยละ 67 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มีนาคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน มีปริมาณสงออก 0.301 ลานตัน มูลคา 
1,966 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.297 ลานตัน มูลคา 
1,942 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 1.35 
และรอยละ 1.24 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 361.890 ตัน มูลคา 
2.640 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 4,084.050 ตัน มูลคา 
31.131 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 83.30 
และรอยละ 91.52 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตว โลกป 2561/62 เมื่อวันที่  9 เมษายน 2562 
วามี 1,107.38 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,076.40 ลานตัน 
ในป 2560/61 รอยละ 2.88 โดยบราซิล สหภาพยุโรป 
อารเจนตินา ยูเครน อินโดนีเซีย เอธิโอเปย และเซอรเบีย 
ผลิตไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกเพิ่มขึ้น

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2561/62 วามี 1,133.77 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,086.73 ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 
4.33 โดยจีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต 
แคนนาดา อารเจนตินา เวียดนาม อินโดนีเซีย แอฟริกาใต 
ไนจเีรยี อหิราน และเกาหลใีต มคีวามตองการใชเพิม่ขึน้ สาํหรับ
การคาของโลกมี 165.83 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 151.98 ลานตัน 
ในป 2560/61 รอยละ 9.11 โดย บราซิล ยูเครน อารเจนตินา 
เซอรเบีย ปารากวัย และสหภาพยุโรป สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับผูนําเขา เชน สหภาพยุโรป เม็กซิโก เวียดนาม เกาหลีใต 
อยีปิต อหิราน โคลมัเบยี จนี ซาอุดอิาระเบยี แอลจเีรีย มาเลเซยี 
โมรอ็กโก ชลิ ีบงักลาเทศ สาธารณรฐัโดมนิกินั กวัเตมาลา ตูนิเซยี 
สหรฐัอเมรกิา และบราซลิ มกีารนาํเขาเพิม่ขึน้ (ตารางแนบทาย)
 เดือนเมษายน 2562 (1-15 เมษายน 2562) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 346 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย) 

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนเมษายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกิน 14.5% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.80 บาท   ลดลงจากกิโลกรัม
ละ 8.05 บาท ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 3.11 และ
ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.48 บาทของเดือนเมษายน 2561 
รอยละ 8.02 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5% 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.10 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.46 บาท 

ของเดอืนมนีาคม 2562 รอยละ 5.57 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
6.95 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 12.23
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ทีโ่รงงานอาหารสตัวรับซือ้เฉลีย่กิโลกรัมละ 8.93 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 9.09 บาท ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 1.76 
และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.50 บาท ของเดือนเมษายน 
2561 รอยละ 14.95 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.29 บาท 
ของเดอืนมนีาคม 2562 รอยละ 1.33 และลดลงจากกโิลกรมัละ 
9.76 บาท ของเดือนเมษายนม 2561 รอยละ 16.19
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 294.18 ดอลลารสหรัฐฯ 
(9,297 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 298.00 ดอลลารสหรัฐฯ 
(9,377 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 1.28 
และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 80.00 บาท เมื่อเทียบกับ
เดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยตันละ 351.00 ดอลลารสหรัฐฯ 
(10,964 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 16.19 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 1,667 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 
2562 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 131.31 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,206 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 144.09 
ดอลลารสหรัฐฯ (4,595 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2562 
รอยละ 8.87 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 389.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยตันละ 151.18 ดอลลารสหรัฐฯ
(4,790 บาท/ตัน) ลดลงรอยละ 13.14 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 584.00 บาท

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 218 ดอลลาร
สหรัฐ ราคาลดลงจากตันละ 219 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน
ท่ีผานมารอยละ 0.46 และลดลงจากตนัละ 252 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 13.49

  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉล่ียตันละ 
463 ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสงูขึน้จากตนัละ 460 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 0.65 แตลดลงจากตนัละ 548 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 15.51

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 340.41 350.75 -2.95

ผลผลิต 1,107.38 1,076.40 2.88

นําเขา 165.83 151.98 9.11

สงออก 165.83 151.98 9.11

ใชในประเทศ 1,133.77 1,086.73 4.33

สต็อกปลายป 314.01 340.41 -7.76

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเน ผลผลติขาวฟางโลก 
ป 2561/62 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562   วามี 57.10 ลานตัน 
ลดลงจาก 57.68 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.01 
โดยประเทศผูผลิตสําคัญ เชน อินเดีย อารเจนตินา บราซิล 
ไนเจอร ออสเตรเลีย และมาลี ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการ
ใชขาวฟางโลก ป 2561/62 มี 57.09 ลานตัน ลดลงจาก 
58.36 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 2.18 โดยจีน 
เอธิโอเปย อินเดีย อารเจนตินา บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด 
มีความตองการใชลดลง ดานการคาโลกคาดวามี 3.92 ลานตัน 
ลดลงจาก 6.49 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 39.56 

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.69 5.37 -12.66

ผลผลิต 57.10 57.68 -1.01

นําเขา 3.92 6.49 -39.56

สงออก 3.92 6.49 -39.56

ใชในประเทศ 57.09 58.36 -2.18

สต็อกปลายป 4.70 4.69 0.23

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดยสหรฐัอเมรกิา อารเจนตนิา ยเูครน และเคนยา สงออกลดลง 
ประกอบกบัจีน และสหรฐัอเมรกิา นําเขาลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนเมษายน 
2562 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2561/62 คาดการณ ณ เดือนธันวาคม 
2561 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2561-มถินุายน 
2562) มีเนื้อที่ปลูก 803,522 ไร ผลผลิต 112,485 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 140 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2560/61 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 813,847 ไร ผลผลิต 111,235 ตัน และผลผลิตตอไร 
137 กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.27 แตผลผลิต 
และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.12 และรอยละ 2.19 
ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดือนเมษายน 2562 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ เดือนน้ีราคา
กิโลกรัมละ 23.84 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 24.27 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 1.77 และลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 24.73 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 3.60
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
28.00 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.00 บาท ของเดือน
มีนาคม 2562 รอยละ 3.70 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
26.00 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 7.69
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
25.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมนีาคม 2562 แตสูงขึน้จากราคา
กิโลกรัมละ 24.00 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 4.17
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 1 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 25.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 4.17 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 19.00 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 31.58
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนน้ีเฉลีย่กิโลกรมัละ 16.00 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 14.00 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 14.09 และสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 15.00 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 6.67
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท 
ทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2562 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัม
ละ 26.00 บาท ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 3.85
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 28.97 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 27.95 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 3.65 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.94 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 7.54
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ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญคละ

พ.ศ. 2562

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

21.34 22.95 24.30 23.84

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ

พืชนํ้ามัน

ดานการผลิต

ในประเทศ

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

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 25.95 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.94 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 0.04 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.93 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 4.09
 ถ่ัวเขียวผวิดําคละ ชัน้ 1 เดือนนีร้าคากโิลกรมัละ 25.95 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.94 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 4.05 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 19.90 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 30.40

 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 16.90 
บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 14.88 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 13.58 และสงูขึน้จากราคากโิลกรมัละ 15.89 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 6.36
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 26.76 บาท 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.75 บาท ของเดือนมีนาคม 
2562 รอยละ 3.57 แตสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 26.74 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 0.07

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2561/62 ประจาํเดอืนเมษายน 2562 มปีระมาณ 360.58 
ลานตนั สงูขึ้นจาก 341.67 ลานตนั ของปทีผ่านมารอยละ 5.53

ดานราคา

ในประเทศ

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.44 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.89 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 9.75 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 
17.06 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.23
 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 2560/61 2561/62

สหรัฐอเมริกา 120.07 123.66

บราซิล 122.00 117.00

อารเจนตินา 37.80 55.00

จีน 15.20 15.90

อินเดีย 8.35 11.00

ปารากวัย 10.30 9.00

แคนาดา 7.72 7.30

อื่น ๆ 20.24 21.72

รวม 341.67 360.58

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade, April 2019

ในประเทศ 

การผลิต

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

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนเมษายน 

2562 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.75 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.39 บาท ของเดือนมีนาคม 2562 
ร อยละ 25.05 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 27.53 บาท 
ของเดือนเมษายน 2561 รอยละ 15.33
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.54 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 61.16 บาท ของเดือนมีนาคม 2562 
รอยละ 5.92 และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.66 บาท ของเดือน
เมษายน 2561 รอยละ 28.84

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 44.93 41.77 -7.03

นําเขา 3.02 3.12 3.31

สงออก 3.35 3.39 1.19

สกัดนํ้ามัน 18.38 17.36 -5.5

สต็อกปลายป 4.16 2.95 -29.09

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

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2561/62 2562/63 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.09 17.00 -0.53

อินเดีย 6.65 4.70 -29.32

อื่น ๆ 21.19 20.07 -5.29

รวม 44.93 41.77 -7.03

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

ตางประเทศ

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บชุเชลละ 893.22 เซนต (10.50 บาท/กก.) ลดลงจากบชุเชลละ 
896.61 เซนต (10.51 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.38 
และลดลงจากบุชเชลละ 1,039.37 เซนต (12.05 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 14.06
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉล่ียตันละ 307.61 ดอลลารสหรัฐฯ (9.84 บาท/กก.) 
สูงข้ึนจากตันละ 306.99 ดอลลารสหรัฐฯ (9.79 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.20 แตลดลงจากตันละ 383.76 
ดอลลารสหรัฐฯ (12.11 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 19.84
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2562 ผลผลติ
ปาลมนํ้ามันเดือนเมษายนจะมีประมาณ 1.600 ลานตันคิดเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.288 ลานตัน ลดลงจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.668 ลานตนั คดิเปนนํา้มนัปาลมดบิ 0.300 ลานตนั ของเดอืน
มีนาคม คิดเปนรอยละ 4.08 และรอยละ 4.00 ตามลําดับ

การตลาด

 เดือนนี้ไมมีรายงาน

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.96 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.15 บาท 

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนมนีาคม 2562 และเดือนเมษายน 
2561
  ถ่ัวลิสงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนมนีาคม 2562 และเดือนเมษายน 
2561

ในเดือนที่ผานมารอยละ 8.84 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
2.81 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 30.25   
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลีย่กโิลกรมัละ 15.35  บาท สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 14.70 บาท 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 4.42 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
18.97 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 19.08  
  ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดรอต-
เตอรดมั เฉลีย่ตนัละ 534.21 ดอลลารสหรัฐฯ (17.10 บาท/กก.) 
สูงขึ้นจากตันละ 532.88 ดอลลารสหรัฐฯ (17.00 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.25 แตลดลงจากตันละ 653.92 
ดอลลารสหรัฐฯ (20.63 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 18.31    
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ย ตันละ 2,103.50 ริงกิต (16.49 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
ตันละ 2,012.53 ริงกิต (15.87 บาท/กก.) ในเดือนทีผ่านมารอยละ 
4.52 แตลดลงจากตันละ 2,399.80 ริงกิต  (19.64 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 12.35    

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวการณผลิต
ถั่วลิสงโลก ป 2562/63 ณ เดือนเมษายน 2562 มีผลผลิต 
41.77 ลานตัน ลดลงจาก 44.93 ลานตัน ของป 2561/62 
รอยละ 7.03 หรอืคดิเปนรอยละ 7.94 ของผลผลติพชืนํา้มนัของโลก 
โดยถัว่เหลอืง เรปซดี และเมลด็ทานตะวนั ในป 2562/63 มปีรมิาณ 
360.58 ลานตัน 72.34 ลานตัน และ 51.41 ลานตัน ตามลําดับ 
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทัง้เมลด็ชนดิคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืน
นี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณผลผลิตฝายโลกป 
2562/63 ณ เดือนเมษายน 2562 มีปริมาณ 25.89 ลานตัน 
ลดลงจาก 26.95 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 3.93

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณความตองการ
ใชฝายโลก ป 2562/63 มีปริมาณ 26.82 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 26.73 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 0.34 ดานการ
นําเขา มีปริมาณ 9.16 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.94 ลานตัน 
ของป 2561/62 รอยละ 2.46 ดานการสงออก มีปริมาณ 9.16 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.91 ลานตันของป 2561/62 รอยละ 2.81

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนเมษายน สรุปไดดังนี้ 

 ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนกรกฎาคม 
2562 ทําสัญญาเดือนเมษายน เฉลี่ยปอนดละ 77.45 เซนต 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล

ทั่วประเทศ

  ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย

และนํ้าตาลทราย ไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิต 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนเมษายน  2562) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2561/62 ป 2562/63 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 17.51 17.65 0.80

ผลผลิต 26.95 25.89 -3.93

นําเขา 8.94 9.16 2.46

ใชในประเทศ 26.73 26.82 0.34

สงออก 8.91 9.16 2.81

สต็อกปลายป 17.65 16.64 -5.72

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA  
 ประจําเดือนเมษายน 2562

(กิโลกรัมละ 54.53 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 75.34 เซนต 
(กิโลกรัมละ 52.97 บาท) ของเดือนมีนาคม 2562 รอยละ 2.80 
และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.56 บาท แตลดลงจาก
ปอนดละ 83.04 เซนต (กโิลกรมัละ 57.65 บาท) ของเดอืนเมษายน 
2561 รอยละ 6.73 และลดลงในรปูเงนิบาทกโิลกรมัละ 3.12 บาท

นํ้าตาลทรายตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 

24 เมษายน 2562 วามีออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลว

จํานวน 130,606,581 ตัน ผลิตเปนนํ้าตาลได 14,510,708 ตัน 

แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 11,320,919 ตัน   และนํ้าตาลทราย

ขาว 3,189,789 ตนั คาความหวานของออยเฉลีย่ 12.64 ซ.ีซ.ีเอส. 

ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ยตอตันออย 111.10 กก.ตอตันออย 

ตางประเทศ 

 รายงานการสงออกนํ้าตาลของปากีสถาน

 ปากีสถาน รายงานว าได ส งออกนํ้าตาลจํานวน 

150,000 ตัน ไปยังประเทศจีนโดยไม  เสียภาษีนําเข า 
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่
22 เม.ย. 62

ราคาปดเมื่อวันที่
22 มี.ค. 62

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 62 12.80 12.50 12.54 12.57 -0.03

ก.ค. 62 13.05 12.71 12.77 12.74 +0.03

ต.ค. 62 13.33 13.04 13.09 13.07 +0.02

มี.ค. 63 14.20 13.91 13.96 13.94 +0.02

พ.ค. 63 14.25 13.97 14.03 14.04 -0.01

ก.ค. 63 14.29 14.02 14.08 14.11 -0.03

ต.ค. 63 14.41 14.14 14.20 14.25 -0.05

มี.ค. 64 14.86 14.66 14.71 14.74 -0.03

พ.ค. 64 14.68 14.67 14.70 14.72 -0.02

ก.ค. 64 - - 14.67 14.71 -0.04

ต.ค. 64 - - 14.77 14.84 -0.07

โดยจะมีการลงนามในขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับจีนใน

วันท่ี 28 เมษายน 2562 ซึ่งทางปากีสถานจะไดรับสวนแบง

การตลาดสินคาปลอดภาษีเทียบเทากับสมาชิก ASEAN 

จากจีน 

 คาดการณผลผลตินํา้ตาลทรายขาวของสหภาพยโุรป

  คณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรป คาดวา ในป 2562/2563 

สหภาพยุโรปผลิตน้ําตาลทรายขาวได 18.30 ลานตัน เพิ่มขึ้น

จาก 17.60 ลานตัน ที่คาดวาจะผลิตได ในป 2561/2562 

รอยละ 3.98 แตลดลงจาก 21.30 ลานตัน ในป 2560/2561 

รอยละ 14.08 หลงัจากการยกเลกิโควตาน้ําตาลในสหภาพยโุรป 

และคาดวา ในป 2562/2563 สหภาพยุโรปจะสงออกนํ้าตาล

ทรายขาวไดจํานวน 1.70 ลานตัน
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2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. 

 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือน
พฤษภาคม

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
57.23 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.95 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.49
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
56.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.80 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.50
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.68 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 48.90 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.78 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.58
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.27 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 39.80 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.47 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.20

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผ นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
56.98 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.70 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.49
 2) ยางแผ นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
55.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.55 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  0.50
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.43 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 48.65 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.78 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.59
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.02 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 39.55 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.47 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.20

ตางประเทศ 

3. ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลวง

หนาตางประเทศ 

 1) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปร เฉล่ียกิโลกรัมละ 
171.20 เซนตสหรัฐฯ (54.08 บาท) ลดลงจาก 171.42 เซนต
สหรฐัฯ (53.94 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 0.22 เซนต
สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ  0.13
 2) ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
184.94 เยน (51.85 บาท) ลดลงจาก 185.27 เยน (51.98 บาท) 
ของเดือนที่ผานมากิโลกรัมละ 0.33 เยน หรือลดลงรอยละ  
0.18

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ 

1. การผลิต

 ผลผลิตยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 
ป 2562 มีปริมาณ 1.01 ลานตัน (1.03 ลานตันยางดิบ) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.11 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 
ที่มีผลผลิต 0.99 ลานตัน (1.01 ลานตันยางดิบ) โดยชวงที่
ผลผลิตออกสูตลาดมากของป 2562 คาดวาอยูในชวงเดือน
กันยายน – ธันวาคม โดยมีผลผลิตออกสู ตลาดรอยละ 
44.05 ของปริมาณผลผลิตทั้งป ทางดานการผลิตยางพารา
ในภาพรวมของโลกในป 2561 มีปริมาณ 13.80 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 3.45 ที่มีปริมาณ 13.34 ลานตัน

2. การตลาด

 การสงออกยางพาราของไทยในชวงเดือนมกราคม - 
กมุภาพนัธป 2562 มปีรมิาณ 0.655 ลานตนั ลดลงรอยละ 11.3 
จากชวงเวลาเดียวกันของป 2561 ที่มีปริมาณ 0.738 ลานตัน 
ทางดานความตองการใชยางพาราในภาพรวมของโลกในป 2561 
มีปริมาณ 13.98 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 5.19 
ที่มีปริมาณ 13.29 ลานตัน

3. ราคา

1. ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
46.74 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.71 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.53  
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
46.24 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.21 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.58
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
45.74 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.71 บาท ของเดือนที่ผานมา 
กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.63
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.92 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 21.30 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.62 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.91
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.72 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 17.97 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.75 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.20
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.75 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 43.75 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
1.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.30
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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

จงึโคนตนกาแฟทีไ่มสมบูรณและอายุมากออก สาํหรบัผลผลิตตอ

ไรคาดวาลดลง เน่ืองจากเกิดฝนตกมากชวงเดอืนธนัวาคม 2559 

ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 

ทําให ดอกกาแฟผสมเกสรไม ติด ป  น้ีต นกาแฟจึงติดผล

นอยกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 

2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานความตองการ

ใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในชวง 5 ป

ที่ผานมา ในป 2561 มีปริมาณ 95,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 

75,000 ตัน ของป 2557 ปริมาณ 20,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 6.08 เน่ืองจากความตองการของโรงงานแปรรปูเพิม่ขึน้ 

ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก

ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2557
2558
2559
2560
2561

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.08

หมายเหตุ : * ประมาณการ

2. การคา

 การสงออกเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเร็จรปู 2 เดอืนแรก 

(ม.ค. – ก.พ.) ของป 2562 มีปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 

14.64 ตัน มูลคา 4.64 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.17 และ

รอยละ 17.36 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว 
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มปีรมิาณ 23.91 ตนั มลูคา 5.60 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมา

รอยละ 11.34 และ 86.44 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูป

มีปริมาณการสงออก 501.91 ตัน มูลคา 103.54 ลานบาท 

หรือลดลงจากปที่ผานมารอยละ 17.61 และรอยละ 14.83 

ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการสงออกทั้งสิ้น 

3,240.90 ตัน มูลคา 353.09 ลานบาท หรือลดลงจากปที่

ผานมารอยละ 19.77 และรอยละ 20.73 ตามลําดับ

 การนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 2 เดือนแรก 

(ม.ค. – ก.พ.) ของป 2562 มีปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 

468.00 ตัน มูลคา 30.48 ลานบาท ลดลงรอยละ 20.53 และ

รอยละ 35.41 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟคั่ว 

มีปริมาณ 252.51 ตัน มูลคา 64.49 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 51.04 และรอยละ 8.94 ตามลําดับ สําหรับกาแฟ

สําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 940.52 ตัน มูลคา 244.47 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 13.39 และรอยละ 26.36 ตามลําดับ และ

กาแฟสําเร็จรูปผสม มีปริมาณการนําเขา 787.11 ตัน มูลคา 

124.31 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.07 และรอยละ 10.733 

ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2561/62 มีปริมาณ 10.47 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

9.53 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 9.86 เนื่องจากสภาพ

อากาศเอื้ออํานวย 

 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2561/62 

มีผลผลิต 3.80 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.75 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือลดลงรอยละ 3.80 

 เวียดนาม ผูผลติกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปนผูผลติ

กาแฟพนัธุโรบัสตาอนัดบั 1 ของโลก มผีลผลติกาแฟป 2561/62 

ปริมาณ 1.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ลานตัน ในป 2560/61 

หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.41 

 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2561/62 มี 8.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.87 

ลานตัน ในป 2560/61 รอยละ 4.19 ประเทศที่สงออกมาก

ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2561/62 ปริมาณ 2.12 

ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.83 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 

15.85 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น รองลงมาไดแก 

ประเทศเวียดนาม มีการสงออก ปริมาณ 1.69 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นจาก 1.67 ลานตัน ของป 2560/61 รอยละ 1.20 

เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ความตองการใชกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการใช

กาแฟของโลกป 2561/62 มี 9.815 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.738 

ลานตันของป 2557/58 รอยละ 2.85 

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

เมษายน 2562 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันทีเฉลี่ย 120.91 เซนต/ปอนด (85.30 บาท/กิโลกรัม) ลดลง

จาก 123.89 เซนต/ปอนด (87.10 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน

กอนรอยละ 2.40

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบโรบัสตา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย

ทันที่เฉลี่ย 73.46 เซนต/ปอนด (51.82 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 76.96 เซนต/ปอนด (54.11 บาท/กิโลกรัม) ของ

เดือนกอนรอยละ 4.55

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

8.738

9.164

9.258

9.616

9.815

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.85

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

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล 2.19 2.13 1.98 1.83 2.12 -2.21

2. เวียดนาม 1.29 1.77 1.65 1.67 1.69 4.96

3. โคลัมเบีย 0.75 0.74 0.83 0.76 0.80 1.64

4. อินโดนีเซีย 0.52 0.59 0.49 0.48 0.49 -3.43

5. ฮอนดูรัส 0.29 0.30 0.44 0.43 0.44 12.97

6. อินเดีย 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 3.00

7. ยูกันดา 0.20 0.21 0.28 0.27 0.28 8.94

8. เปรู 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 11.46

9. เอธิโอเปย 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 4.14

10. กัวเตมาลา 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 4.88

อื่นๆ 1.32 1.33 1.31 1.35 1.36 0.74

รวม 7.42 8.00 8.02 7.87 8.20 1.86

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2557/58 - 2561/62

หนวย : ลานตัน

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

1. บราซิล

2. เวียดนาม

3. โคลัมเบีย

4. อินโดนีเซีย

5. ฮอนดูรัส

6. เอธิโอเปย

7. อินเดีย

8. ยูกันดา

9. เม็กซิโก

10. เปรู

อื่นๆ

3.26

1.64

0.80

0.63

0.31

0.39

0.33

0.21

0.19

0.17

1.30

2.96

1.74

0.84

0.73

0.32

0.39

0.35

0.22

0.14

0.21

1.29

3.37

1.60

0.88

0.64

0.45

0.42

0.31

0.31

0.20

0.25

1.29

3.05

1.76

0.83

0.62

0.46

0.42

0.32

0.26

0.24

0.26

1.30

3.80

1.82

0.86

0.65

0.46

0.43

0.31

0.29

0.27

0.26

1.31

3.46

2.23

1.33

-0.71

12.28

2.68

-1.85

8.10

13.50

11.15

0.31

รวม 9.23 9.18 9.71 9.53 10.47 2.95

ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2018
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2562 เก็บเกี่ยวหมดแลว และ
สวนใหญอยู ในมือของพอคาคนกลางที่เก็บไวเพ่ือรอราคา 
ผลผลติโดยรวมจะเพิม่ขึน้จากปทีผ่านมาจากประมาณ 2,000 ตนั 
เปน 2,200 ตัน ในป 2562 อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยังคงอยูใน
ระดบัเดมิถึงลดลงและบางพืน้ทีเ่ริม่ปลกูทเุรยีนแซมตนพริกไทย 
เนื่องจากราคาในปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่ม

การตลาด

 ภาวการณซื้อขายพริกไทยยังคงทรงตัวราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการนําเขาพริกไทยจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา และเวียดนามเพิ่มขึ้น ราคา
พริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-120 บาท 
พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 180-220 บาท สวน
พริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50-60 บาท 
 ในป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
546 ตัน มูลคา 128.98 ลานบาท จําแนกเปนพริกไทยเม็ด
ปรมิาณ 74 ตนั มลูคา 32.10 ลานบาท และพรกิไทยปน ปริมาณ 
425 มูลคา 96.88 ลานบาท
 ในป 2562 (ม.ค.-ก.พ.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
66 ตนั มลูคา 16.50 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ ปริมาณ 
31 ตัน มูลคา 10.49 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
32 ตัน มูลคา 6.01 ลานบาท

ราคาในประเทศไทย

 ความเคลือ่นไหวของราคาพรกิไทย ประจําเดอืน

เมษายน 2562 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 265.86 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 31.00 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.68 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 39.67
 สําหรับเดือนเมษายน ป 2562 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา และพรกิไทยขาว-ด ีมรีาคาเฉลีย่กโิลกรัมละ 185 บาท 
ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.35 

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมา ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท บาท ราคาทรงตวัเทากับปทีผ่านมา ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ 
คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับปที่ผานมาราคา
ตํ่าสุด-สูงสุด คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรับเดือนเมษายน 2562 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผ านมา พริกไทยดํา-อย างดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
240 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : 1 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห
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สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ในชวงเดือนนี้ผลผลิตสับปะรดโรงงานทั้งประเทศ

ออกสูตลาดเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผานมา โดยมีผลผลิตสับปะรด

ประมาณวันละ 6,000 ตัน ประกอบกับในหลายพื้นที่

ประสบภาวะแลง และโรงงานแปรรูปมีการหยุดทําการผลิต

ในชวงเทศกาลสงกรานต ทําใหโรงงานแปรรูปตองปรับกําลัง

การผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาด สงผลใหราคาสับปะรด

โรงงานที่เกษตรกรขายไดปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา

เล็กนอย

การคา

 เดือนกุมภาพันธ 2562 สงออกสับปะรดสดและ

ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 47,649 ตัน มูลคา 1,305.96 

ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 51,786 ตัน มูลคา 1,442.96 

ลานบาท ในเดือนมกราคม 2562 หรือลดลงรอยละ 7.99 

และร อยละ 9.49 และลดลงจากปริมาณ 56,474 ตัน 

มูลคา 1,690.27 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือ

ลดลงรอยละ 15.63 และรอยละ 22.74

สับปะรดกระปอง (ป 2561 กรมศุลกากรแยกรหัส 

20082000001 เปน 20082010000 และ 20082090000)

 สงออกปริมาณ 35,606 ตัน มูลคา 853.73 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 36,752 ตัน มูลคา 892.26 ลานบาท 

ในเดือนมกราคม 2562 หรือลดลงรอยละ 3.12 และรอยละ 

4.32 และลดลงจากปริมาณ 41,380 ตัน มูลคา 1,114.68 

ลานบาท ในเดอืนกมุภาพนัธ 2561 หรอืลดลงรอยละ 13.95 และ

รอยละ 23.41

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 7,377 ตัน มูลคา 224.59 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 10,654 ตัน มูลคา 346.72 ลานบาท 

ในเดือนมกราคม 2562 หรือลดลงรอยละ 30.76 และรอยละ 

35.22 และลดลงจากปริมาณ 11,784 ตัน มูลคา 373.37 

ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือลดลงรอยละ 37.40 

และรอยละ 39.85

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,456 ตัน มูลคา 170.52 ลานบาท 
ปริมาณลดลงจาก 2,465 ตัน ในเดือนมกราคม 2562 หรือ
ลดลงรอยละ 0.37 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 164.51 ลานบาท 
ในเดอืนมกราคม 2562 หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.65 และลดลงจาก
ปริมาณ 2,596 ตัน มูลคา 181.08 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 
2561 หรือลดลงรอยละ 5.40 และรอยละ 5.83

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 58 ตัน มูลคา 10.82 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 41 ตัน มูลคา 1.55 ลานบาท ในเดือน
มกราคม 2562 หรือปริมาณเพ่ิมขึ้นรอยละ 41.88 และ
มูลคาเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เทา และปริมาณลดลงจาก 112 ตัน 
ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือลดลงรอยละ 47.75 ขณะที่
มูลคาเพ่ิมขึ้นจาก 5.28 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2561 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 104.76

สับปะรดแหง 

 ส งออกปริมาณ 83 ตัน มูลคา 9.94 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 20 ตัน มูลคา 4.80 ลานบาท ในเดือน
มกราคม 2562 หรือปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เทาและ
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 107.25 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 33 ตัน 
มูลคา 3.98 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 148.36 และรอยละ 149.68

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 2,066 ตัน มูลคา 36.35 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1,853 ตัน มูลคา 33.11 ลานบาท 
ในเดือนมกราคม 2562 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.53 และ
รอยละ 9.79 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 566 ตัน มูลคา 11.88 
ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 264.52 
และรอยละ 206.01

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาสั บป ะรด

ประจําเดือนเมษายน 2562 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 
4.60 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.48 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 2.67 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.93 บาท 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 56.99
 ราคาสับปะรดบริ โภคที่ เกษตรกรขายได  เฉ ล่ีย
กิโลกรัมละ 6.30 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.12 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.94 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
7.76 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 18.81 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา เนื่องจากในเดือนนี้เขาสูเทศกาลวันสงกรานตและ
มีวันหยุดยาวหลายวัน ทําใหภาวะตลาดสุกรคอนขางคึกคัก
และคลองตัว สงผลใหความตองการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น 
แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาสูงขึ้นเล็กนอย
 ดานการสงออกเนือ้สกุรแชเยน็แชแขง็เดอืน ก.พ. 2562 
มีปริมาณ 140 ตัน มูลคา 12.04 ลานบาท ลดลงจากเดือน 
ม.ค. 2562 มีปริมาณ 203 ตัน มูลคา 18.36 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 31.03 และรอยละ 34.42 ตามลําดับ
 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ก.พ. 2562 
มีปริมาณ 648 ตัน มูลคา 165.77 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
ม.ค. 2562 มีปริมาณ 468 ตัน มูลคา 133.40 ลานบาท 
คิดเป นร อยละ 38.46 และร อยละ 24.27 ตามลําดับ 
ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุ ผสมน้ําหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
ราคาทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 68.45 บาท 
สงูขึน้จากกิโลกรัมละ 66.88 บาท ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.35 
โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.37 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 64.01 บาท ภาคกลาง 
กิโลกรัมละ 69.85 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 71.00 บาท 
สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 
2,100 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.50 บาท ทรงตัว
เทากับเดือนที่ผานมา

ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดคอนขางทรงตัวจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากเดือนน้ี
สถานศึกษาปดภาคเรียน สงผลใหความตองการบริโภคเนื้อไก
ออนตัวลงเล็กนอย แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาทรงตัวหรือ
ลดลงเล็กนอย

 ดานการสงออกเน้ือไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน ก.พ. 
2562 ปริมาณ 24,205 ตัน มูลคา 1,774.65 ลานบาท 
ลดลงจากเดอืน ม.ค. 2562 ปริมาณ 24,705 ตนั มลูคา 1,820.03 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.02 และรอยละ 2.49 ตามลําดับ  
 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ก.พ. 2562 ปริมาณ 
47,088 ตัน มูลคา 6,498.94 ลานบาท ลดลงจากเดือน ม.ค. 
2562 ปริมาณ 47,496 ตัน มูลคา 6,682.51 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.86 และรอยละ 2.75 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีสํ่าคญั
คือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือน
ท่ีผานมา แมวาการเลี้ยงไขไกจะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด 
(Evap) แตเนื่องจากภาวะอากาศที่แปรปรวนและรอนจัด
ในหลายพื้นที่ สงผลใหแมไกออกไขไมมากนัก แนวโนมคาดวา
เดือนหนาราคาจะสูงขึ้นเล็กนอย
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไก
เดือน กุมภาพันธ 2562 มีปริมาณ 34.23 ลานฟอง มูลคา 
84.04 ลานบาท ลดลงจากเดือน มกราคม 2562 มปีรมิาณ 38.81 
ลานฟอง มลูคา 98.35 ลานบาท คดิเปนรอยละ 11.80 และรอยละ 
14.55 ตามลาํดบั ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ฮองกง และมาเลเซยี

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ
รอยฟองละ 266 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 262 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.53 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 287 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 280 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 255 บาท 
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ไขไก

(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมัละ 
36.64 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.72 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 0.22 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.53 บาท 

ภาคใต กิโลกรัมละ 39.88 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

สวนภาคใตไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศ
ของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 12.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 10.00 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 25.00

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 281 บาท สูงขึ้นจาก
รอยฟองละ 262 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.25
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(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉล่ียทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 325 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 327 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.61 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 340 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 330 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 301 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 373 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลีย่รอยฟองละ 340 บาท ทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ทีเ่กษตรกรขายได เฉลีย่ทัง้ประเทศ
กิโลกรัมละ 89.40 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 88.90 บาท 
ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.56 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 89.69 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิโลกรัมละ 85.23 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 88.07 บาท 
และภาคใต กิโลกรัมละ 101.72 บาท
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน
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(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 54.40 57.37 56.75 57.54 59.45 60.12 59.48 60.31 60.11 63.98 66.43 66.88 68.45

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

60.17 60.30 59.50 59.50 65.10 65.17 63.50 66.70 64.17 71.50 72.50 72.50 72.50

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 34.61 34.76 34.65 34.17 33.95 34.02 33.18 33.43 33.45 34.93 36.91 36.72 36.64

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

28.00 28.00 27.52 27.25 34.41 34.9 33.00 33.00 32.50 32.50 33.81 34.50 34.50

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 265 278 278 279 281 282 254 262 264 272 274 262 266

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

285 311 311 311 311 309 269 276 286 291 278 262 281

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

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

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

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 90.95 90.53 89.90 90.02 89.79 89.44 88.58 88.66 88.57 88.16 88.48 88.90 89.40

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 71.81 72.36 71.68 70.08 69.25 69.84 69.66 68.27 69.93 69.99 69.42 69.73 69.41

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 69.41 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
69.73 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.46 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 90.72 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.30 บาท สวนภาคกลางและภาคใต
ไมมีรายงานราคา

โดย : น.ส.สุจิตตา รักษวงศ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนเมษายน 2562 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนเมษายน 2562

 สถานการณผลผลิตสัตวนํ้าในเดือนเมษายนพบวา 

ไมมีรายงานปริมาณสัตวนํ้าที่จําหนายในตลาดกลางองคการ

สะพานปลากรุงเทพฯ ในขณะที่ราคาสัตวนํ้าที่เกษตรกรขายได

ในเดือนเมษายนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ กุ งขาวแวนนาไม 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

หมึกกระดอง และปลาดุกบ๊ิกอุย สวนสัตวน้ําชนิดอื่นๆ คือ 

ปลาชอน ปลาทูสด และปลาเปด ราคามีแนวโนมลดลง 

สําหรับสถานการณขาวที่สําคัญมีดังนี้
 การสุมตรวจตามแนวชายแดนจีน

 มีรายงานจาก Undercurrent news เมื่อวันที่ 

15 เมษายน 2562 วาจีนไดทําลายลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม

ที่จะนําเขามาในประเทศ มูลคากวา 34,700 ดอลลารสหรัฐ 

หลังจากตรวจพบเชื้อ EMS (Early Mortality Syndrome) 

ในลูกพันธุดังกลาว โดยเปนการตรวจพบเชื้อ EMS จากการ

สุมตรวจและอยูในระหวางการกักกันโรคในจังหวัด Zhanjiang 
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และ Guangdong ลูกพันธุ ที่ติดเชื้อ EMS และเล็ดลอด

ผานเขามาทางจังหวัด Guangzhou จะถูกทําลายทั้งหมด 

สงผลใหผู นําเขาประสบปญหาขาดทุน แตเปนการแสดง

ใหเห็นถึงความเขมงวดกวดขันในเรื่องสุขอนามัยและการ

ตรวจสอบดานสุขอนามัยของจีน

2. สถานการณการตลาดเดือนเมษายน 2562

 การสงออกกุงจากเอกวาดอรไปยังประเทศจีนพุงสูงขึ้น

แมวาราคาจะลดตํ่าลงก็ตาม

 มีรายงานจาก Undercurrent news เมื่อวันที่ 

3 เมษายน 2562 วาในชวง 2 เดือนแรกของ ป 2019 

ประเทศในแถบอเมริกาใตสงออกกุงไปยังจีนและเวียดนาม 

ประมาณ 57,000 ตัน คิดเปนมูลคา 328 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

(ขอมลูจาก Ecuador’s Camera Nacional de Acuacultura : 

CNA) ทั้งนี้ ปริมาณดังกลาวเพิ่มสูงข้ึนกวารอยละ 60 ในชวง

เดียวกันของปทีผานมา โดยเพิ่มข้ึนปริมาณ 21,374 ตัน 

การสงออกกุ งของประเทศเอกวาดอรเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัว

ในชวง 5 ปทีผ่านมา เนือ่งจากความตองการกุงภายในประเทศจนี

ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในชวง 2 เดือนแรกของป 2019 เอกวาดอร

สงออกกุงไปทั่วโลกทั้งสิ้น 85,655 ตัน โดยสงกุงออกไปจีน

และเวียดนามปริมาณ 56,956 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 66 

ของปริมาณการสงออกกุงทั้งหมด โดยปริมาณกุงที่สงออก

ไปเวียดนาม 24,421 ตัน คาดวาจะถูกสงตอไปยังประเทศจีน 

ปริมาณการส งออกกุ งของเอกวาดอร เพิ่มสูงขึ้น แม ว า

สถานการณทางดานราคาไมเอือ้อาํนวย โดยในเดอืนมกราคม – 

กุมภาพันธ ราคากุงสงออกของเอกวาดอรลดลงรอยละ 10 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ราคากุ งสงออกกิโลกรัมละ 5.89 

ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งนับเปนคร้ังแรกต้ังแตป 2013 ที่ราคา

ตํ่ากวา กิโลกรัมละ 6.00 ดอลลารสหรัฐฯ แมวาการสงออก

กุ งของเอกวาดอรไปยังประเทศในแถบเอเชียจะเพิ่มขึ้น 

การสงออกกุงไปยังตลาดหลัก อ่ืน ๆ กลับลดลงอยางมาก 

โดยเฉพาะในประเทศสเปน และอิตาลี ในชวง 2 เดือนแรก

ของป 2019 การสงออกกุงไปยงัประเทศสเปน และอติาลี ลดลง

รอยละ 34 (ปรมิาณ 3,368 ตนั) และ รอยละ 35 (ปรมิาณ 2,942 ตนั) 

ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณการสงออกกุงของเอกวาดอร

ที่เพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอราคากุงทั่วโลก รวมถึงราคากุง

ในประเทศไทย โดยคาดวาราคากุงจะปรับตวัลดลงอยางตอเนือ่ง

3. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนเมษายน 2562

 ราคาสัตว นํ้ าที่สําคัญบางชนิดในเดือนเมษายน 

มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ คือ

 3.1 กุงขาวขนาด 60-70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 152.45 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

150.95 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.00     

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (70ตัว/กก.) จาก

ตลาดทะเลไทย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 125.00 บาท ราคาลดลง

จาก 140.69 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 11.00

 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 140.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

130.20 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.00

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 260.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 77.09 บาท ราคาลดลงจาก 77.29 บาท ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 0.26

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯจากองคการ

สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 3.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.51 บาท ราคาลดลงจาก 87.18 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.00
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  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ราคาเพ่ิมขึ้น

จาก 42.47 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 13.00

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 3.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.11 บาท ลดลงจาก 8.18 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.00

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 25.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.00

4. แนวโนมของราคาเดือนพฤษภาคม 2562

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนม

ของราคาเดือนพฤษภาคม ดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 160.07 บาท/กิโลกรัม ราคา

เพิ่มขึ้นจาก 152.45 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอนรอยละ 0.05

  ราคาขายสงกุงขาว (70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 137.24 บาท/กิโลกรัม 

ราคาเพิ่มข้ึนจาก 125.00 บาท/กิโลกรัมของเดือนกอน 

รอยละ 10.00

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 144.08 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 140.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 3.00

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 260.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 76.86 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง

จาก 77.09 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.30 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับ

เดือนที่ผานมา

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 83.64 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 81.51 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.61

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวา

จะอยู ในระดับ 54.35 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 

48.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 13.00

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาอยูในระดับ 70.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือน

ที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.28 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น

จาก 8.11 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.00

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 26.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนทีผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 39.39 75.00
ก.ย. 36.9 80.00
ต.ค. 32.80 80.00
พ.ย. 27.10 80.00
ธ.ค. 44.35 80.00

ม.ค. 62 44.19 80.00
ก.พ. 45.50 80.00
มี.ค. 42.47 70.00
เม.ย. 48.00 70.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 87.99 125.00
พ.ค. 86.94 125.00
มิ.ย. 85.96 130.00
ก.ค. 88.44 130.00
ส.ค. 89.89 125.00
ก.ย. 89.60 120.00
ต.ค. 86.72 120.00
พ.ย. 86.20 120.00
ธ.ค. 87.28 120.00

ม.ค. 62 86.24 120.00
ก.พ. 87.34 120.00
มี.ค. 87.18 120.00
เม.ย. 81.51 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 144.88 132.37
พ.ค. 125.38 118.27
มิ.ย. 140.44 139.04
ก.ค. 158.20 157.80
ส.ค. 153.7 152.20
ก.ย. 137.86 134.40
ต.ค. 130.73 130.60
พ.ย. 135.03 130.77
ธ.ค. 144.90 144.55

ม.ค. 62 144.90 164.21
ก.พ. 168.32 153.33
มี.ค. 150.94 140.69
เม.ย. 152.45 125.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

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

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 70 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 8.43 30.00
ก.ย. 8.34 31.00
ต.ค. 8.21 34.60
พ.ย. 8.00 28.00
ธ.ค. 7.93 27.00

ม.ค. 62 8.22 27.00
ก.พ. 8.40 26.00
มี.ค. 8.17 25.00
เม.ย. 8.11 26.00

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 155.80 195.00
ก.ย. 139.25 200.00
ต.ค. 153.50 200.00
พ.ย. 119.00 200.00
ธ.ค. 133.66 200.00

ม.ค. 62 148.00 200.00
ก.พ. 139.25 200.00
มี.ค. 130.20 260.00
เม.ย. 140.00 260.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

พ.ศ. 2561

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
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. 83.14 85.00
ก.ย. 86.71 85.00
ต.ค. 75.46 85.00
พ.ย. 81.25 85.00
ธ.ค. 76.68 85.00

ม.ค. 62 84.21 85.00
ก.พ. 79.07 85.00
มี.ค. 77.29 85.00
เม.ย. 77.09 85.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

 เมือ่เรว็ๆ นีม้ขีาวจาก กรมประมง เมือ่วนัที ่10 เมษายน 

2562 ที่ผานมา จากสถานการณ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

และแปรปรวน ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพสัตวน้ํา และอาจ

เกิดโรคระบาด ที่รุนแรง อุตสาหกรรมกุงมีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเพาะเลี้ยงกุ งทะเล

เปนกิจการที่มีความเสี่ยงสูงตอโรคระบาด ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อ

ไวรสั แบคทเีรยี และปรสติอืน่ ๆ  อาทเิชน โรคตบัวายเฉยีบพลนั

ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ

สรางสารพิษ (VpAHPND) โรคตัวแดงดวงขาวทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัส 

white spot syndrome virus (WSSV) นอกจากนีย้งัมโีรคอืน่ๆ 

ที่สงผลกระทบตอผลผลิตกุงคือโรคขี้ขาว และโรคแคระแกร็น

ท่ีเกิดจากการติดเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP) ซึง่กอใหเกดิความเสยีหายตอเกษตรกร และอุตสาหกรรม

กุงของไทย ดร.อดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง กลาววา 

ความเสี่ยงในการเกิดโรคในบอเลี้ยงกุงทะเลเปนตนทุนแฝง

ที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น สรางปญหาตอขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงไทยในตลาดโลก เกษตรกร

ตองการลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการตรวจสอบการปลอดโรค

ของ “พันธุกุง” ที่จะนํามาเลี้ยงใหม ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นใจ

ใหเกษตรกรผู เพาะเลี้ยงกุ ง กรมประมงจึงดําเนินโครงการ 

“การผลิตกุงปลอดโรคทั้งระบบ” ซึ่งจะทําใหได “พันธุกุง” 

ที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ปลอดโรค ชวยลดความเสี่ยง

ของการนําเชื้อกอโรคสูฟารมเลี้ยง สนับสนุนใหการเพาะเล้ียง

กุงทะเล และกุงกามกรามเปนไปอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

โดยโครงการนี้จะแบงเปน 3 กระบวนการ คือ 

 กระบวนการที่ 1 การ Clean up : ดําเนินการระหวาง

วันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 โดยกรมประมง 

จะเขาเก็บตัวอยางพอแมพันธุ  ขี้กุ ง ลูกกุง และอาหารสด 

กรมประมงเปดแคมเปญ

“การผลิตกุงปลอดโรคทั้งระบบ”
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✤

เพื่อตรวจหาเชื้อก อโรคในกุ  ง พร อมทั้ งจะตรวจระบบ

การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ขั้นพื้นฐานในโรงเพาะและอนุบาลกุงทะเลและกุงกามกราม

ทั้งหมด จํานวน 428 แหง 

 กระบวนการที่ 2 การตรวจ Lot by lot : ดําเนินการ

ตอจากการ Clean up โดยกรมประมงจะตรวจสอบลูกกุง

ระยะ PL ในโรงเพาะฟกและโรงอนุบาลกุงทะเล และที่จะขาย

ใหเกษตรกร ในทุกรุนการผลิต

 กระบวนการที่ 3 การใช Application รายงานการ

เกิดโรคสัตวนํ้าแบบออนไลน : เริ่มดําเนินการต้ังแตวันที่ 

1 เมษายน 2562 เปนตนไป โดยกรมประมงจะเปดระบบ

การรายงานการเกิดโรคใหเจาหนาที่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

เขามาใชงานเพื่อรายงานและตรวจสอบการเกิดโรค เมื่อพบกุง

มกีารตายผดิปกต ิเจาหนาทีข่องกรมประมงจะเขาไปตรวจสอบ 

และแนะนาํแนวทางการแกไขปญหาใหกบัเกษตรกร กรมประมง

คาดหวังวาการดําเนินการดังกลาว ชวยใหหวงโซการผลิตของ

อุตสาหกรรมการผลิตกุงมีความยั่งยืน เนื่องจากโรงเพาะพันธุ

และโรงอนุบาลถือเปนกิจกรรมตนนํ้า การควบคุมคุณภาพที่ดี 

โดยใหมีการผลิตลูกกุ งคุณภาพและปลอดจากเชื้อกอโรค 

จะลดความเสี่ยงของการแพรกระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพได

อธิบดีกรมประมง กลาวเพิ่มเติมวา นอกจากสภาพภูมิอากาศ

ที่มีความแปรปรวนแลวยังเปนปที่คาดวาเปนปที่แลงจัด ทําให

ฤดูการเล้ียงกุงที่กําลังเริ่มในปนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ระบาดท่ีรุนแรงขึ้น กรมประมงจึงมีขอแนะนําใหเกษตรกร

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. โรงเพาะฟก ใชพอแมพันธุกุงที่ปลอดจากเชื้อกอโรค 

ที่ผานการตรวจโรคจากกรมประมง 

 2. โรงอนุบาลและฟารมเลี้ยง ใชลูกกุงจากโรงเพาะฟก

ที่ไดมาตรฐานการผลิตกุงปลอดโรค 

 3. มีการจัดการการเลี้ยงที่ดี หลีกเลี่ยงการทําใหกุง

เกิดความเครียด เชน ไมปลอยกุงแนนจนเกินไป คุณภาพนํ้า

เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใชอาหารสด เปนตน

 4. นํ้าที่ใชในการเลี้ยงกุงควรเปนนํ้าที่สะอาด ผานการ

ฆาเชื้อหรือบําบัดใหปลอดจากเชื้อกอโรคในกุง

 5. มรีะบบการปองกนัเชือ้โรคทีด่ ีเชน ระบบการฆาเชือ้

น้ําและอปุกรณตาง ๆ  ภายในฟารม การปองกันและกาํจดัพาหะ 

รวมถึงความสะอาดของบุคลากรผูปฏิบัติงานภายในฟารม และ

ยานพาหนะที่เขามาในฟารม 

 6. เมื่อพบกุงมีการตายอยางผิดปกติใหแจงหนวยงาน

กรมประมงในพื้นที่ทันที ไมเคลื่อนยายกุง และไมปลอยนํ้าทิ้ง 

 7. ในกรณีที่พบวากุงปวยจากโรค หรือสงสัยวาเกิด

จากเชื้อโรค ตองดําเนินการฆาเชื้อโรคและพาหะในน้ํา

กอนปลอยออกนอกฟารม โดยใชสารที่มีประสิทธิภาพในการ

ฆาเชื้อ ไดแก สารประกอบคลอรีน และตองกําจัดซากกุง 

โดยการเผาหรือฝงกลบ เพือ่ปองกันการแพรกระจายของเชือ้โรค

ออกไปยังฟารม และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

 ทายทีส่ดุน้ีอธบิดกีรมประมงหวงัวาโครงการ “การผลติ

กุงปลอดโรคทั้งระบบ” จะเปนการเฝาระวังโรค และปองกัน

ไมใหมเีชือ้กอโรคแพรกระจายเขามาในพืน้ทีเ่ลีย้งกุง อนัจะทาํให

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 750 พฤษภาคม 2562 45



ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2561 2562

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

ลูกสุกรขุน 1,292 1,710 1,680 1,600 1,600 1,727 1,776 1,700 1,788 1,730 1,985 2,100 2,100

ลูกไกไขอายุ 1 วัน 10.00 12.48 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 14.04 11.00 11.00 12.54 14.17 10.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 11.50 10.26 8.50 8.50 9.00 12.58 12.34 10.50 10.50 10.50 10.47 11.42 11.50

ลูกเปดไขซีพี 17.46 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/ตอตัน

ชนิดปุย
2561 2562

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

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

46 - 0 - 0 10,633 10,567 10,433 9,900 10,167 10,467 10,633 11,067 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333

16 - 20 - 0 12,033 12,033 12,000 12,000 12,100 11,967 11,900 12,300 12,533 12,633 12,400 12,300 11,900

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

15 - 15 - 15 16,000 16,000 15,633 15,633 15,700 15,700 15,700 15,700 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567

13 - 13 - 21 16,867 16,867 16,833 16,833 16,833 16,833 16,800 16,833 16,833 16,833 15,850 15,800 15,900

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2561 2562

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.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         
ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯรายเดือน          
             หนวย: บาทตอตัน     
 ชนิดปุย   2561 2562
  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
              

                             
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร             
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.4 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สรางสภาพแวดลอมที่ดีในองคกร

สศท.2 จัดกิจกรรมวันสงกรานต ประจําป 2562

สศท.5 รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“การวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาคเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม”

 วันที่ 11 เมษายน 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) 
นําขาราชการและเจาหนาที่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ อาคารสํานักงานฯ และภายในหองบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อจัดระเบียบสภาพ แวดลอมที่ดี และสรางการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของบุคลากรในหนวยงาน 

✤

 วันที่ 18 เมษายน 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระสงฆ จํานวน 9 รูป และจัดกิจกรรมรดนํ้าขอพร 
นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) และผูอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต 
และวันปใหมไทย ประจําป 2562 เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป

✤

 วันที่ 4 เมษายน 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) 
มอบหมายใหนางนัชยา รยะสวัสดิ์ รักษาการผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางสาวจีรพรรณ พินิจการ 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาคเพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
ณ โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพลเชษฐ ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) เปนประธาน 
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการวิเคราะหดานกายภาพและดานเศรษฐกิจสินคาเกษตร รวมทั้งสินคาทางเลือกที่เหมาะสมในระดับพื้นท่ี 
และเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรในแตละพื้นที่ 

✤
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สศท.5 รวมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมรดนํ้าขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562

สศท.6 รวมสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สศท.7 จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) 
นําขาราชการ และเจาหนาที่จัดพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปประจําสํานักงานฯ และรดนํ้าขอพรผูอํานวยการ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต 
ประจําป 2562 เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงาม และความเปนศิริมงคลในการทํางานตอไป

✤

 วันที่ 23 เมษายน 2562 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) 
มอบหมายใหเจาหนาที่ รวมสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมอีสเทิรน 
แกรนด พาเลช พทัยา เพือ่รบัฟงขอชีแ้จงเง่ือนไขการขอรบัทนุกองทนุดจิทิลัของสาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร เชน การสรางโรงเรือนอัจฉริยะ การใชโดรนทางการเกษตร การทํา smart farming เปนตน

✤

 วันที่ 4 เมษายน 2562 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) พรอมดวย
นางเบญจพร ชาติทอง ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจาหนาที่ จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) จังหวัดปทุมธานี ณ หองประชุม ราชสีหบัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อนําเสนอตนทุน ผลตอบแทน อุปสงค อุปทานของสินคา Top 4 จังหวัดปทุมธานี ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ปาลมนํ้ามัน และไกเนื้อ 
และระดมความคิดเห็น (focus group) ในการบริหารจัดการสินคาเกษตรในระดับพื้นที่ทั้งการเสนอสินคาทางเลือกที่มีโอกาสท่ีเหมาะสม
รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ผูเขารวมประชมุประกอบดวย คณะกรรมการ CoO จงัหวดัปทมุธาน ีศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ประธานกลุมแปลงใหญ วิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

✤
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สศท.7 รวมประชุมโครงการคลินิกเพื่อใหคําปรึกษา สํานักงานเลขานุการกรม

สศท.9 รวมงาน “วันขาราชการพลเรือน” และ “กิจกรรมขาราชการจิตสาธารณะ”

สศท. 10 ลงพื้นที่สํารวจและจัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิตเกลือสมุทรในพื้นที่การผลิตที่สําคัญ

 วันที่ 22-23 เมษายน 2562 นายชีวิต เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) และ
เจาหนาที่ เขารวมประชุมโครงการคลินิกเพื่อใหคําปรึกษาของสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นําโดย 
นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ไดชี้แจงและตอบปญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ในสวนงานบริหารทั่วไปมีหลักเกณฑ แบบแผน เปนไปในแนวทางเดียวกับสวนกลาง และเพื่อใหเจาที่ที่เก่ียวของมีความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน ณ หองประชุมสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท

✤

 วันที่ 1 เมษายน 2562 นายสุธรรม ธรรมปาโล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) พรอมเจาหนาที่ รวมงานวันขาราชการพลเรือน 

 วันที่ 2-4 เมษายน 2562 นางจินตนา ปญจะ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี 
(สศท.10) พรอมดวยคณะเจาหนาที่ รวมกับ ศูนยสารสนเทศการเกษตร (ศสส.) และศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ลงพื้นที่สํารวจและจัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิตเกลือสมุทรในพื้นที่การผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อนําไปพิจารณาแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติดานการเกษตร 
ในการชวยเหลือเกษตรกรผูทํานาเกลือหากประสบปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร โดยไดรับความรวมมือจากสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
กลุมสหกรณนาเกลือ และเกษตรกร เปนอยางดี

✤

ภายใตหัวขอ “ขาราชการไทย มีนํ้าใจนักกีฬา เปนเจาบานอาสา รวมพาเที่ยวไทย” และรวมกิจกรรมขาราชการจิตสาธารณะ 
เก็บขยะทําความสะอาดชายหาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนการสรางความสามัคคีภายในหมูคณะ 

✤
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แวะเยี่ยม สศท.



สศก.รวมพิธีวันคลายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ป

 วันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนางศศิญา ปานตั้น 
เลขานุการกรม รวมงานสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 127 ป โดยมี นายกฤษฎา บุญราช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยผูบริหารระดับสูง ขาราชการ และเจาหนาที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ รวมทําพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ

✤✤
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สศก. จัดพิธีรดนํ้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562

 วันที่ 10 เมษายน 2562 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรดนําขอพรคณะผูบริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต 
ประจําป 2562 โดยมีนางสาว จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานในพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป 
ในการนี้ เลขาธิการ สศก. ไดกลาวอวยพรคณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมไทยอันเปนการ
สืบสานประเพณีไทยอันดีงามรวมกัน ณ อาคารนวัตกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 750 พฤษภาคม 2562 51

ขาวประชาสัมพันธ



สศก. รวมพิธีรดนํ้าขอพรผูบริหาร กระทรวงเกษตรฯ 

เนื่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562

 วันที่ 11 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดพิธีรดนํ้าขอพร 
นายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะ
ผูบรหิารระดบัสงู เน่ืองในโอกาสวนัสงกรานตประจาํป 2562 ณ หอง 115 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ในการนี ้รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกลาวอวยพร
แกคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกทาน โดยมี นายอนันต สุวรรณรัตน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวรายงาน โอกาสนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
นําโดย ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการ พรอมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่รวม
ในพิธีดังกลาว ซึ่งนับเปนการรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

✤
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รองเลขาธิการ สศก. รวมเสวนาในงาน AI & IOT Summit 2019

 วันที่ 26 เมษายน 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับเชิญเขารวม
การเสวนาในหัวขอเรื่อง Harnessing Transformative Technology for Better Human Experience: Evil or Angel? 
ในงาน AI & IOT Summit 2019 ณ อาคารศูนยประชุมวายุภักษ หองวายะภักษ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยมี ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉํ่า เลขานุการสมาคมปญญาประดิษฐประเทศไทย 
เปนผูดาํเนนิการเสวนา และมผีูรวมเสวนาอีก 2 ทาน คอื คณุกาํพล โชคสนุทสทุธิ ์นายกสมาคมไทยไอโอท ีและ ดร.บวรนันท ทองกลัยา 
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย โดยมีประเด็นเสวนาที่นาสนใจ เชน ผลกระทบ Digital Disruption ตอสังคม 
ความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยีของคนในสังคม และการปรับตัวของภาคการเกษตรในการนําเทคโนโลยีไปปรับใช เปนตน 

✤

เลขาธิการ สศก. เปนประธานเปดการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย”

 วันที่ 22 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานเปดการอบรม
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ 2/61 
“เปนเบา เปนแมพิมพ” เพื่อใหบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีทัศนคติที่ดี มีความเสียสละ มีอุดมการณและ
มีความสามัคคี สามารถทํางานเปนทีมไดและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยกับการพัฒนาประเทศไทย 
สามารถนําความรู มาปรับใช ในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบได อย างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ อาคารอเนกประสงค  
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) 

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 750 พฤษภาคม 2562 53

ขาวประชาสัมพันธ



สศก. รวมประชุมทางไกลออนไลน รับมอบนโยบายดานการเกษตร

 วันที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร
ทั้งจากสวนกลางและภูมิภาค รวมประชุมทางไกลออนไลน (Web Conference) ณ หองประชุม AEOC ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และที่ทําการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานการประชุมมอบนโยบายดานการเกษตร เพ่ือเรงสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรอยางครบวงจรของ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งเปายกระดับรายไดของเกษตรกรอยางยั่งยืน ณ หอง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ซึ่งมีการถายทอดสดสัญญาณไปยังหนวยงานในสังกัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 750 พฤษภาคม 256254

ขาวประชาสัมพันธ



สศก. รวมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย เนื่องในพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําปพุทธศักราช 2562

 วันที่ 27 เมษายน 2562 นายฉันทานนท วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย 
นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม รวมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย องคพระพิรุณทรงนาค ศาลพระภูมิเจาที่ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนพิธีกรรมกอนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในพฤหัสบดี
ที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะผูทําหนาท่ีพระยาแรกนา 
ประจําปพุทธศักราช 2562 เปนประธานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.ขอนแกน)

 วันที่ 30 เมษายน 2562 ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน จ.ขอนแกน โดยมีนายเสกสรร ศิริกุล
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค ในการสรางเครือขายการบูรณาการขอมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นระหวางหนวยงาน เพื่อใหการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถวนสมบูรณ
มากยิ่งขึ้นตอไป

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 65 ฉบับที่ 750 พฤษภาคม 256256

ขาวประชาสัมพันธ






