


ที่ปรึกษา นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข • นางอัญชนา ตราโช • นายฉันทานนท วรรณเขจร • น.ส.ทัศนีย เมืองแกว บรรณาธิการ นางศศิญา ปานตั้น 
ผูชวยบรรณาธกิาร นายชยัทตั อุยะธาํรงสทิธิ ์• น.ส.ณริศิพร มนีพฒันสนัต ิ• น.ส.ถริพร ฐติิพรขจติ กองบรรณาธกิาร ฝายประชาสมัพนัธ สาํนกังาน
เลขานุการกรม โทร. 0 2940 7240-1 เจาของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนพหลโยธิน กทม. 10900 
โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4 www.oae.go.th พิมพที่ บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ปรึกษา นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข  นางอัญชนา ตราโช  นายฉันทานนท วรรณเขจร  น.ส.ทัศนีย เมืองแกว บรรณาธิการ นางศศิญา ปานตั้น 

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



 ที่ผานมารัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง ซึ่งกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานมาโดยตลอด เพือ่เพิม่พืน้ที ่ปรมิาณการผลิตเกษตรอนิทรีย 

เพิ่มมูลคาผลิตผล ผลิตภัณฑดานเกษตรอินทรีย และสินคาที่ไดการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 สาํหรบัปงบประมาณ 2560  ไดดําเนินการในพ้ืนที ่77 จงัหวดั ซึง่ สศก. ไดสาํรวจติดตามประเมนิผล

เกษตรกรทั้ง 4 ภาค พบวา มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 36,149 ราย รวมพื้นที่ 126,870 ไร เกษตรกร

ไดรับการถายทอดความรู 14,928 ราย ความรูที่ถายทอดใหเกษตรกร ไดแก การเขาสูมาตรฐานเกษตร

อินทรีย การผลิตพืช/ปศุสัตว/ประมงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย การผลิตตามกระบวนการรับรอง

แบบมีสวนรวม  การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ  และนําความรูไปปฏิบัติ

ในการผลิตแบบเกษตรอินทรียแลว 

 นอกจากนี ้เกษตรกรยงัไดหนัมารวมกลุมแปรรปูผลผลติ ไดแก การแปรรปูขาวเปลือกเปนขาวสาร 

การทาํนํา้มลัเบอรรี ่และแยมจากผลหมอนสด  มกีารพฒันาตลาดสเีขยีว 17 แหง พฒันาโรงสีขาวอนิทรีย 

และจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาด ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการใน 4 ภาค  

ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมาก 

 แนนอนวาการพัฒนาเกษตรอินทรียในระยะตอไป หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณยังคงพรอมบูรณาการงานโครงการรวมกันย่ิงขึ้นในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งสงเสริม 

และสนับสนุนเกษตรกรใหครอบคลุมครบถวนทุกดาน และยังบูรณาการรวมกับกระทรวงอื่น ไดแก 

กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ซึ่งเชื่อมั่นวาจะสงผลใหการผลิตและตลาด

ของเกษตรอินทรียกวางขวางยิ่งขึ้นตอไป

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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โดย  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 
จังหวัดชลบุรี

“สศท.6 ชี้นําแนวทางปรับเปลี่ยน
การผลิตขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม

เล็งพืชอาหารสัตวเชื่อมโคบาลบูรพา จ.สระแกว”

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) และคณะเจาหนาทีจ่ากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) ไดดําเนินการจัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ป 2560 
จังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุม
บูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแกว โดยมี นางสาวพจนา 
เสมา เกษตรและสหกรณจงัหวดัสระแกว ใหเกยีรตเิปนประธาน
การประชมุ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะกรรมการขบัเคลือ่น
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) พาณิชยจังหวัด สภาเกษตรกร ประธาน
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)  รวม 50 คน ซึ่งการ
ประชมุมวีตัถุประสงคเพือ่นาํเสนอหลกัคดิในการบรหิารจดัการ
พื้นที่ และรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนําไปสูการ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการสนับสนุน
การบริหารจัดการสินคาเกษตรในพื้นที่โดยการปรับเปลี่ยนการ
ผลติในพืน้ทีไ่มเหมาะสม และการเพิม่ประสทิธภิาพสาํหรับการ
ผลิตในพื้นที่เหมาะสม  ซึ่ง สศท.6 ไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ตนทุนการผลิต/ผลตอบแทนสินคาเกษตรสําคัญที่มีผลตอ
เศรษฐกจิการเกษตรของจงัหวดัมากทีส่ดุ 4 ชนดิ (มนัสาํปะหลงั 

ขาวหอมมะลิ ออยโรงงาน มะมวง) เปรียบเทียบกันระหวาง
พ้ืนทีเ่หมาะสม (S1,S2) กับพ้ืนทีไ่มเหมาะสม (S3,N) และควบคู
ไปกบัการศกึษาวถิกีารตลาด บญัชสีมดลุสนิคาเกษตร (Demand 
and Supply) ของสินคาดังกลาว เพื่อนํามาวิเคราะหแนวทาง
การบริหารจัดการพ้ืนที่ รวมไปถึงนําเสนอสินคาเกษตรทาง
เลอืกทีใ่หผลตอบแทนสงู เพือ่ใหเกษตรกรใชเปนขอมลูตดัสินใจ
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมของนาขาว
ตามแผนที่ Agri-Map ของจังหวัดสระแกว ผลการวิเคราะห
ผลตอบแทนสินคาเกษตรสําคัญพบวา รายไดทั้งหมดจากการ
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✤

ผลิตขาวหอมมะลิ ในพื้นที่เหมาะสม (S) 2,330.87 บาท/ไร 
ในพื้นที่ไมเหมาะสม 2,303.89 บาท/ไร  มันสําปะหลัง 
ในพื้นที่เหมาะสม (S) 5,208.15 บาท/ไร ในพื้นที่ไมเหมาะ
สม 4,952.31 บาท/ไร ออยโรงงาน ในพื้นที่เหมาะสม (S) 
9,233.20 บาท/ไร ในพืน้ทีไ่มเหมาะสม 8,942.71 บาท/ไร และ
มะมวงนํ้าดอกไมซึ่งไมไดแยกพื้นที่ความเหมาะสม มีรายได
ทั้งหมด  53,659.14 บาท/ไร 
 ผลการประชุมหารือครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การเช่ือมตอจากโครงการโคบาลบูรพา ในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่นาขาวที่ไมเหมาะสมเปนการปลูกพืชอาหารสัตว ไดแก 
หญาเนเป ยร  และเสนอเพิ่มเติมใหใช ประโยชนจากใบ
มันสําปะหลัง ใบหมอน ใบกระถิน และใบไผ เพื่อใชหมัก
เปนอาหารสัตวที่มีคุณภาพดี ซึ่งเกษตรกรใหความสนใจ
ดําเนินการตามนโยบาย นอกจากนี้ยังตองนํานวัตกรรมการ

แปรรูปใหกับขาว มันสําปะหลัง มะมวง เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม
และสรางแบรนดสระแกว
 ทั้งน้ี แนวทางในการเลือกผลิตสินคาทดแทนนั้น 
เกษตรกรควรตองศึกษาขอมูลประกอบดวย เชน เปนสินคา
ทีม่โีอกาสทางการตลาด มคีวามเหมาะสมทางกายภาพ (ดนิ/นํา้)  
ใหผลตอบแทนสูงกวา  มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ในการสงเสริม/สนับสนุน และสอดคลองกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้นับเปนกาวยาง
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดสระแกว และ
เปนแนวทางที่จะขยายผลตอไป
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โดย  สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาปาไมของไทย

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดลงพ้ืนที่สํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจสาขาปาไมซึ่งเปน 1 ใน 5 สาขา การผลิต
ภาคการเกษตร นอกเหนือจากสาขาพืช สาขาประมง 
สาขาปศุสัตว และสาขาบริการทางการเกษตร แมวามูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศภาคเกษตรสาขาปาไม 
(GDP ปาไม) จะมีสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศภาคเกษตร (GDP เกษตร) หลังจาก
การทําไมจากปาธรรมชาติ ซึ่งเปนผลผลิตหลักของสาขาปาไม
ไดถูกปดตัวลงเมื่อป 2532 ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่ 32/2532 เรื่อง การใหสัมปทานสิ้นสุดลง หรือ 
“คําสั่งปดปา” สงผลใหสัมปทานการทําไมปาบกทั้งประเทศ
สิน้สดุและไมมไีมจากปาธรรมชาตอิอกสูตลาด จงึไดเกดิแนวคดิ
การทําสวนปาเศรษฐกิจทดแทนการทําไม จากปาธรรมชาติ 
ทั้งสวนปาสัก สวนปายูคาลิปตัส และสวนปาอ่ืน ๆ เชน เต็ง 
รัง สน ตะกู และยางพารา นอกจากผลิตภัณฑไมจากปา
ธรรมชาตแิละปาเศรษฐกจิแลว การเกบ็หาของปา ไดแก เหด็ปา 
นํ้าผึ้งปา ครั่ง หวาย ไมไผและหนอไม ขี้คางคาว รังนก และ
ไมฟน เปนตน ไดทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะ 
ผึ้งและครั่ง ที่มีการนํามาสงเสริมเพาะเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อเปนอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรจนกลายมาเปนสินคา
สงออกสําคัญของไทยที่สามารถสรางเม็ดเงินเขาประเทศ
ไดกวาปละ 1,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเกือบ 1 ใน 3 
ของ GDP ปาไม 

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสาขาป า ไม  

ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ การทําไม (ไมสวนปาเศรษฐกิจ 
ไมปาธรรมชาติ และไมของกลาง) การตัดฟนและเผาถาน 
และการเก็บของปาในชวง 5 ปที่ผานมา พบวา 

 การทําไมปจจุบันเร่ิมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากที่มีการปดปาเมื่อป 2532 จากผลผลิตไม จากสวนปา
เศรษฐกิจทั้งในสวนของภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งมีองคการ
อุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนิน
การ ทั้งน้ี ไมสักยังคงเปนไมเศรษฐกิจหลักที่นิยมปลูกกันมาก
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือ ขณะที่ ไมกระยาเลย (ไมอื่น ๆ 
ที่ไมใชไมสัก) ที่ไดรับนิยมปลูกนํามาปลูกเปนสวนปาเศรษฐกิจ 
ไดแก ไมยูคาลิปตัส ไมสน และไมยางพารา ซึ่งอยางหลังเปน
ผลพลอยไดหลังการเก็บเกี่ยวนํ้ายางพาราซึ่งเปนผลผลิตหลัก 
 มูลคาผลผลิตไมเศรษฐกิจสําคัญในชวงป 2553-2557 
มกีารขยายตัวเพ่ิมขึน้ตอเน่ืองทกุชนิดไม จากตารางที ่1 จะพบวา 
มูลคาผลผลิตไมรวมทั้ง 4 ชนิดขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 3,200 
ลานบาท จากมูลคา 9,800 ลานบาท ในป 2553 เปน 13,000 
ลานบาท ในป 2557 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 
9.77 สําหรับไมที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ ไมยูคาลิปตัส 
ซึ่งเปนไมวัตถุดิบหลักที่ใชผลิตกระดาษ ในปจจุบัน สงผลใหไม
ยูคาลิปตัสไดรับการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะบริษัทผูผลิตกระดาษสําคัญในประเทศ ทั้ง บจ.สยาม
ฟอเรสทรี ในเครือ บมจ.ปูนซีเมนทไทย และ บมจ. แอดวานซ
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อะโกร หรือ ดับเบิ้ลเอ นอกจากตลาดภายในประเทศแลว 
จีนและญี่ปุ นยังเปนตลาดนําเขาไมยูคาลิปตัส (สับ) สําคัญ
ของไทยเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบผลิตกระดาษดวยเชนกัน 
จนสงผลกระทบตอธรุกจิการผลติกระดาษภายในประเทศบางป 
แมวาการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไมยคูาลปิตสัในชวงป 2553 
- 2557 จะสูงถึง รอยละ 13.4 แตเปนการขยายตัวชะลอลงและ
มมีลูคาเฉลีย่อยูที ่3,800 ลานบาท ขณะที ่ไมยางพาราซึง่เปนไม
ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงที่สุดและมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 
จากปริมาณไมในโครงการสงเสริมการตัดโคนตนยางพาราเกา
เพือ่ปลกูทดแทนดวยยางพนัธุดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยสาํนกังานกองทนุสงเคราะหการทาํสวนยาง (สกย.) ซึง่มกีาร
ขยายจาํนวนพืน้ทีเ่ปาหมายการสงเคราะหเพิม่ขึน้ตอเน่ืองทกุป 
และสงผลใหมูลคาผลผลิตไมยางพาราในชวง 5 ปที่ผานมา 
ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 11.0 โดยในป 2553 ไมยางพารา
มมีลูคาประมาณ 6,200 ลานบาท และเพิม่เปน 8,900 ลานบาท 
ในป 2557 หรือคิดเปนมูลคา ที่เพิ่มขึ้น 2,700 ลานบาท 
 ขณะที่ ไมสักและไมกระยาเลย จําพวกเต็ง รัง ประดู 
มะคา ซึง่เคยเปนไมสงออกสาํคญัของไทยทีไ่ด จากปาธรรมชาติ 
แตหลังจากการปดปาสงผลใหผลผลิตไมสักและไมกระยาเลย
ปจจบุนัไดมาจากปาเศรษฐกจิเปนสาํคญัซึง่เริม่ทยอยใหผลผลติ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ถึงแมวาไมสักและไมกระยาเลย
จะมีมูลคา ทางเศรษฐกิจรวมเพียงปละประมาณ 500 และ 
20 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 
0.5 และ 1.51 ตามลําดับ แตไมทั้งสองประเภทนี้เปนไม
ท่ีสามารถสรางมลูคาเพิม่ใหกบัระบบเศรษฐกจิไดมาก จากธรุกจิ
ตอเนื่อง ทั้งไมสักและไมกระยาเลยแปรรูป รวมถึงเฟอรนิเจอร
ไมสักและไมเนื้อแข็ง

 การตัดฟนและเผาถานสถานการณคอนขางทรงตัว
โดยเฉพาะการใชไมฟนและถานไมในครัวเรือน จากการที่
ประชาชนสวนใหญนิยมใชกาซหุงตมในการปรุงอาหารเพราะมี
ความสะดวกมากกวา ทั้งในแงของการใชงานและการทําความ
สะอาดภาชนะหงุตม นอกจากน้ี ปจจบุนัยงัไดมผีลติภณัฑเครือ่ง
ใชไฟฟาสําหรับปรุงอาหารที่หลากหลายและตอบสนองวิถีชีวิต
คนเมืองรุนใหมมากขึ้น สงผลใหอัตราการใชไมฟนและถานไม 
ในพื้นที่นอกเขตเมืองสูงกวาในเขตเมือง และเมื่อพิจารณาถึง
วิธีการปรุงอาหารจะพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาค
ที่มีการปรุงอาการดวยวิธีการปงยางสูงที่สุดถึงรอยละ 6.3 รอง
ลงมาเปนกรุงเทพมหานคร และ ภาคกลางที่รอยละ 2.7 และ 
2.3 ตามลําดับ แมวาความตองการใชไมฟนและถานไม ของ
ครวัเรอืนในภาพรวมจะทรงตวั แตความตองการใชถานไมในธรุกจิ
ภัตตาคารและรานอาหาร โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมถงึจงัหวดัทองเทีย่วสาํคญัยังคงขยายตวัไดดี
จากวถิชีวีติคนรุนใหมและนกัทองเทีย่วทีน่ยิมทานอาหารนอกบาน 
มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหารประเภทปงยาง
 มูลคาทางเศรษฐกิจของถานไมและไมฟน (ตารางที่ 2) 
คอนขางทรงตัวอยูที่ 10,300 ลานบาทตอป หรือมีอัตราการ

ตารางที่ 1 มูลคาผลผลิตไมชนิดตาง ๆ ป 2553-2557
หนวย: ลานบาท

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557
Growth

(%)

ไมสัก1/ 426.36 505.00 546.77 560.13 537.30 0.51

ไมกระยาเลย1/ 13.57 21.73 15.09 29.69 22.17 1.51

ไมยูคาลิปตัส2/ 3,147.10 4,091.22 4,342.61 3,836.49 3,492.99 13.39

ไมยางพารา3/ 6,212.05 5,865.04 6,842.77 7,591.73 8,935.34 11.09

รวม 9,799.09 10,482.99 11,747.24 12,018.04 12,987.80 9.77

1/ องคการอุตสาหกรรมปาไม (ป 2557 ประมาณการโดย สนผ.)
2/ ประมาณการจากความตองการใชกระดาษของประเทศไทยและการสงออก
3/ คํานวณจากขอมูลการสงเคราะหฯ สวนยาง ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)
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ขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.6 เทานั้น ดังเหตุผลที่ไดกลาวมา
แลวขางตน ขณะที่มูลคา การสงออกถานไมกลับมีอัตราการ
ขยายตัวที่สูงและตอเนื่องถึงรอยละ 23.7 โดยมูลคาการสงออก
ถานไม ป 2553 อยูที่ 141 ลานบาท และในป 2557 มูลคาได
ขยับตัวสูงขึ้นเปน 489 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 348 ลานบาท 
โดยประเทศนําเขาสําคัญถานไมของไทย คือ ญี่ปุน ไตหวัน และ
มาเลเซีย สวนใหญเปนถานไม ปาชายเลน (โกงกาง) ซึ่งเปนไมที่
ใหความรอนสงู แตเนือ่งจากถานไมกวารอยละ 95 ถกูใชภายใน
ประเทศ จงึสงผลใหภาพรวมการใชถานไมและไมฟนทรงตวัตาม
ไปดวย
 การเกบ็หาของปาเปนขอมลูทีย่งัขาดการบนัทกึในเชงิ
สถิต ิเพราะเปนการเกบ็หาของปาตามวถิชีาวบานของชมุชนโดย
รอบเพือ่นาํมารบัประทานภายในครอบครวัและจาํหนายภายใน
หมูบานหรือตลาดใกลเคียงหรือตามริมถนนหนทาง โดยเฉพาะ
เห็ดปา ผักปา และหนอไม ซึ่งสามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปใน
พื้นที่ตางจังหวัด 
 สาํหรบัของปาทีเ่คยเกบ็หาจากปาธรรมชาต ิแตปจจบุนั
ไดนํามาเพาะเลี้ยงเปนแมลงเศรษฐกิจ ไดแก ครั่ง ซึ่งเปนแมลง
ขนาดเล็กที่มีการนําออกจากปามาเลี้ยงตาม หัวไรปลายนาสู
การเพาะเลี้ยงในพื้นที่แปลงขนาดใหญ ในฐานะอาชีพเสริมของ

เกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตครั่งดิบไดกวาปละ 3.5-4.0 ลาน
ตัน และกวารอยละ 90 จะถูกสงออกในรูปของเม็ดครั่งเพื่อนํา
ไปเปนวตัถดุบิ ในการผลติเชลแลก็และแวก็ซ จากตารางที ่3 จะ
พบวา มลูคาการผลติคร่ังของประเทศไทยในชวงป 2553-2557 
ขยายตวัไดดเีฉลีย่ทีร่อยละ 10.8 แตยงัคงม ีความผนัผวนในเรือ่ง
ของราคาและผลผลติคอนขางสงู ทัง้น้ี เมือ่รวมผลผลิตทีส่งออก
กับผลผลิตที่ใชในประเทศเทียบเคียงจากปริมาณการสงออกจะ
พบวาการผลติครัง่ของไทยมมีลูคาเฉลีย่สงูถงึปละ 560 ลานบาท 

ตารางที่ 2 มูลคาผลผลิตถานไมและฟน ป 2553-2557
หนวย: ลานบาท

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557
Growth 

(%)

บริโภคในประเทศ* 10,423.18 9,113.55 11,360.48 10,326.20 10,503.48 1.57

สงออก 140.70 201.50 337.89 317.38 488.78 23.73

รวม 10,563.88 9,315.05 11,698.37 10,643.58 10,992.26 2.04

* ประมาณการจากคาใชจายดานพลังงาน (ถานและไมฟน) เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน

ตารางที่ 3 มูลคาการผลิตครั่งเม็ด ป 2553-2557
หนวย: ลานบาท

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557
Growth 

(%)

บริโภคในประเทศ* 61.30 42.07 78.80 83.83 45.52 -

สงออก 551.72 378.59 709.24 754.47 409.65 10.77

รวม 613.02 420.66 788.05 838.30 455.17 -

* คํานวณจากมูลคาการสงออกที่สัดสวนรอยละ 90 ของผลผลิตรวม
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โดย นายโสรัจ ศุขสุทธิ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํานา

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”

 เกษตรกรรายยอยยังเปนกลุมผูผลิตขาวหลักของ
เอเชยี โดยเกษตรกรรายยอยเหลานีจ้ะมทีีน่าเฉลีย่ประมาณ 
1 เฮกเตอรตอครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวทั้งชายและ
หญิงยังคงเปนกําลังหลักในการทํานามาต้ังแตด้ังเดิม 
แตเม่ือเศรษฐกิจของเอเชียมีการขยายตัวเติบโตขึ้นในชวง 
25 ปท่ีผานมา ทําใหคนหนุมคนสาวเลือกที่จะหันหลัง
ละทิ้งนาเพื่อไปแสวงหาโอกาสและงานที่ดีกวาในเมืองใหญ 
ผลที่ตามมาคือแรงงานในภาคเกษตรเหลือแตคนแกและ
ผูหญิง ยกตัวอยางเชน ในสมัยกอนอายุเฉลี่ยของชาวนา
ในประเทศฟลิปปนสเคยอยูที่อายุ 44 ปแตตอมาอายุเฉลี่ย
ของชาวนาเพิ่มมาเปน 58 ปสวนประเทศบังคลาเทศนั้น
อายุแรงงานของชาวนาเพ่ิมข้ึนจาก 44 ปมาเปน 51 ป
ในหลายๆประเทศทั่วเอเชีย บทบาทของผู หญิงในภาค
การเกษตรที่ถูกกําหนดโดยการเลี้ยงดูและบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมทางสังคมกําลังมีการเปล่ียนแปลง โดยทั่วไป
ผูหญิงสวนใหญจะมีสวนรวมในการเตรียมตนกลา การ
เก็บเก่ียว และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ในขณะที่ผูชาย
จะดูแลการเตรียมดิน การดูแลขาวระหวางเติบโต ใชและ
ดูแลเครื่องจักรกลทางการเกษตรและการตลาด แตผลจาก
การยายถิ่นฐานของสมาชิกชายในครัวเรือนทําใหผู หญิง
ตองกาวเขามาดแูลการทาํนาแทนผูชาย รวมถึงการตัดสนิใจ
ในเรือ่งตางๆท่ีเกีย่วของกบัการทาํนาดวย สิง่เหลานีส้ะทอน

ใหเหน็วาในชวง 20 ปทีผ่านมาผูหญิงไดกาวขึน้มาเปนเจาของ
ทีน่าเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศเนปาลและประเทศไทย 
อางอิงฐานขอมูลบทบาทชาย หญิง และสิทธิการถือครอง
ที่ดิน โดย FAO จะเห็นวาสัดสวนของการถือครองที่ดินเพื่อ
การเกษตรของผูหญิงในประเทศเนปาลเพิ่มขึ้นอยางกาว
กระโดดจาก 8% เปน 19% ระหวางป 2001 และ 2011 
สถานการณในประเทศไทยกค็ลายคลงึกนัโดยผูหญงิกาวขึน้
มาเปนเจาของทีน่าจาก 15% มาเปน 27% ระหวางป 1993 
และ 2003 นอกเหนือจากเรื่องการยายถิ่นฐานออกจาก
ชนบทที่เปนสาเหตุทําใหแรงงานภาคการเกษตรขาดแคลน
แลว อุตสาหกรรมอื่นๆที่ขยายตัวสูชนบทและเปดโอกาส
สําหรับทางเลือกงานใหแรงงานมากขึ้นซึ่งก็เปนปจจัยที่
ทาํใหภาคการเกษตรขาดแรงงานดวย การขาดแคลนแรงงาน
ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะสาํหรบัการทาํนาในเอเชยีสงผล
ใหอตัราคาจางแรงงานในภาคเกษตรสงูมากขึน้อยางเหน็ได
ชดัในทศวรรษทีผ่านมา อตัราคาจางแรงงานถบีตวัสงูขึน้มาก
ในครึ่งหลังของป 2000 ในประเทศตางๆเชน จีน อินเดีย 
บังคลาเทศ อินโดนีเชีย และเวียดนาม โดยในป 2014 ไดมี
การออกรายงานอัตราคาจางในพื้นที่ชนบทของเอเชียโดย
พบวาอัตราคาจางในประเทศจีนเพิ่มขึ้นกวา 90% ระหวาง
ป 2003 และ 2007 ในประเทศอนิเดยีเพิม่ขึน้ 35% ระหวาง
ป 2005-2006 และ 2012-2013 ในประเทศบังคลาเทศ
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กลุมผูทํางานจะอธิบาย

ใหชาวนาเขาใจแลวหันมา

ปลูกขาวพันธุเดียวกันเพื่อที่จะ

ไดใชเครื่องจักรในการดํานา

และเก็บเกี่ยวไดพรอมๆ กัน

“

”

เพิ่มขึ้น 45% ระหวางป 2005 และ 2010 ในขณะเดียวกัน
คาจางแรงงานภาคการเกษตรในประเทศอนิโดนเีชยีเพิม่ขึน้ 
50% จากป 2009 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรกของป 2000 
 เนือ่งจากการทาํนาในเอเชยีแบบดัง้เดมินัน้เนนการ
ใชแรงงานคนเปนหลัก และปจจุบันคาจางแรงงานคิดเปน 
45% ของตนทุนในการทํานาทั้งหมด ชาวนาจึงตองรีบ
หาทางเลอืกในการเตรียมดนิ การเกบ็เกีย่ว และการนวดขาว
ดวยการใชเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนในการผลิต 
การซือ้เครือ่งจกัรกลทางการเกษตรขนาดเลก็มาใชงานและ
การวาจางผูใหบรกิารเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรมาทาํการ
เตรียมดินดํานาหรือหวานขาว การเก็บเกี่ยวและนวดขาว 
ก็เปนอีกทางเลือกที่ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในหมู
ชาวนารายเล็กในแถบเอเชีย สําหรับผูใหบริการเครื่องจักร
นั้นมีท้ังผู ชายและผู หญิง รวมทั้งคนหนุมคนสาวเองก็มี
ความสนใจในธุรกิจใหบริการนี้ ผูใหบริการเหลานี้สามารถ
ใหบริการครอบคลุมระยะทางกวา 100 กิโลเมตรในแตละ
ฤดูกาล และสามารถใหบริการทั้งการปลูก หวาน และการ
เก็บเกี่ยวในพื้นที่ตางๆ ในประเทศอินเดียโดยเครื่องจักร
เหลานี้จะเริ่มใหบริการที่รัฐปญจาบและหรยาณาในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เริ่มเก็บเกี่ยวได
เรว็กวารฐัอตุตรประเทศ พหิาร โอดซิา และเบงกอลตะวันตก 
ครอบคลุมระยะทางกวา 1,000 กิโลเมตรในแตละฤดูกาล 
และในประเทศไทยนั้นเครื่องจักรเหลานี้จะเริ่มใหบริการ
ในภาคกลางแลวไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม
ระยะทางกวา 800 กิโลเมตรในชวงเวลา 2-3 เดือนอัตรา
การเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรแตกตางกัน
ไปในแตละประเทศ แมในประเทศเดียวกันหากระบบนิเวศ
ตางกันก็สงผลตออัตราการใชเครื่องจักรดวย ในบริเวณที่มี
การทํานาอยางแพรหลายและตลอดทั้งป เชน บริเวณภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง
ของเวยีดนาม และภาคกลางของไทย จะมกีารใชเครือ่งจกัร
มากกวาพื้นที่อื่นๆ เชน ภาคตะวันออกของอินเดีย และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่ทํานาจากนํ้าฝน
ตามธรรมชาติ อยางไรก็ตามการขาดแคลนแรงงานและ
คาจางที่สงูขึ้นก็เปนตวักระตุนใหพื้นที่ดังกลาวตองหนัมาใช
เครื่องจักรมากขึ้น ไมชาไมนานการใชเครื่องจักรในขั้นตอน
การเตรียมดิน ดํานา หรือหวานขาว เก็บเกี่ยว และนวดขาว
จะครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของเอเชีย

 สาํหรบัชาวนารายเลก็ในเอเชยีทีม่ทีีน่าขนาดไมใหญ
พอจะใชเครื่องจักรก็ไดมีการรวมกลุมกันเพื่อปรับที่ดินใหมี
ความเหมาะสมสําหรับการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
โมเดลชาวนารายเล็ก ที่นาผืนใหญของเวียดนามกําลังไดรับ
ความนยิมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆโดยชาวนารายเลก็จะรวมตวักนัเพือ่
ปรับที่นาผืนเล็กๆใหกวางใหญเสมือนมีเจาของเดียว โดย
จะรวมตัวกันใหไดขนาดที่นา 50-500 เฮกเตอร แลวเรียก
ผูใหบรกิารเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรมาทาํการเตรยีมดนิ 
หรือเกี่ยวขาว การรวมตัวกันแบบนี้จะชวยลดตนทุนในการ
วาจางเครื่องจักร เชน เครื่องเกี่ยวขาว และในประเทศไทย
เองก็เริ่มมีโครงการปลูกขาวแบบอุตสาหกรรมที่จังหวัด
สุพรรณบุรีโดยสมาคมโรงสีขาวรวมกับสถาบันวิจัยขาว
สุพรรณบุรี กลุมผูทํางานจะอธิบายใหชาวนาเขาใจแลวหัน
มาปลูกขาวพันธุเดียวกันเพื่อที่จะไดใชเครื่องจักรในการ
ดํานาและเก็บเกี่ยวไดพรอมๆกันในพื้นที่ประมาณ 400 
เฮกเตอรแนวคิดนี้จะทําใหต นทุนการเก็บเกี่ยวลดลง
ประมาณ 20-30% จากคาเชาเครื่องจักร 90-100 เหรียญ
สหรฐั นอกเหนอืจากการใชเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรแลว 
ชาวนาหลายคนในหลายพื้นที่ของเอเชียยังเปลี่ยนวิธีทํานา
เพือ่ใหสามารถรบัมอืกบัปญหาตางๆไมวาจะเปนเรือ่งคาแรง
ที่สูงขึ้น นํ้าที่หายากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศวิธีแกปญหาที่ชาวนาใช เชน การเปลี่ยนจากการ
ทํานาดํามาเปนนาหวาน เปลี่ยนวิธีการใหนํ้าตนขาวในนา
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จากการปลอยนํ้าเขาขัง ก็เปลี่ยนเปนการปลอยนํ้าเขานา
ใหดินชุ มแลวปลอยนํ้าออก หรือการเลือกใชพันธุขาว
ท่ีทนทานตอสภาพอากาศและดนิไดดข้ึีน มกีารคาดการณวา
เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศในเอเชียจะเติบโตตามอัตรา
ความตองการบริโภคของกลุมคนช้ันกลางที่กําลังเติบโต
เชนกัน ตัวเลขประมาณการณจํานวนประชากรคนชั้นกลาง
จะเพิ่มขึ้นเปน 3.2 พันลานคนในป 2030 เมื่อเทียบกับ
ตัวเลข 525 ลานคนในป 2009 และในชวงเวลาเดียวกันมี
การคาดการณวารายไดตอหวัของประชากรเอเชยีจะเพิม่ขึน้
ถึง 6 เทาโดยรายไดตอหัวของเอเชียจะเทากับรายไดตอหัว
ของยุโรปในปจจุบัน ประเทศผูปลูกขาวรายใหญของเอเชีย 
5 ประเทศ(จีน อินเดีย อินโดนีเชีย ไทย และมาเลเซีย) ซึ่ง
ปลกูขาวไดคดิเปนสัดสวนเกอืบ 65% ของปริมาณขาวทีผ่ลติ
ไดทั้งหมดทั่วโลก ไดรับการคาดหมายวาจะเปนผูนําเอเชีย
ไปสูความเจริญรุงเรืองสวนประเทศอื่นๆ เชน เวียดนาม 
และฟลิปปนสที่เศรษฐกิจกําลังเจริญเติบโตและขาวเปนสิ่ง
สาํคญัมากท้ังในแงของความมัน่คงดานอาหารและการดํารง
ชีวิตของเกษตรกรรายยอยที่ยากจนกวา 1 ลานครัวเรือน 
ก็ถูกคาดการณวาจะเปนสวนหนึ่งของความเจริญรุงเรืองนี้

เชนกัน ประเทศทั้ง 7 ชาติดังกลาวยังคงเปนผูมีอิทธิพลตอ
ตลาดขาวโลก โดยเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดซึ่งนําโดย
ประเทศไทย อนิเดยี และเวยีดนาม ในขณะทีจ่นี อนิโดนเีชยี 
มาเลเซีย และฟลิปปนส ก็เปนผูนําเขาขาวที่สําคัญของโลก 
 ชุมชนเมืองที่กําลังเติบโตดวยการขยายตัวของ
ประชากรกวา 1 เทาตัวจาก 1 พันลานคนเปน 2 พันลาน

ปริมาณขาวที่ผลิตได

ทั้งหมดทั่วโลก ไดรับการ

คาดหมายวาจะเปน

ผูนําเอเชียไปสู

ความเจริญรุงเรือง

“

”
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✤

คนระหวางป 1990 และป 2015 ถูกคาดการณวาจะยังคง
รักษาอัตราการขยายตัวตอไปในอนาคต และเศรษฐกิจก็จะ
เติบโตตามไปดวย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชากรชนชั้น
กลางสามารถสรางรายไดที่สูงกวาภาคการเกษตรและใน
พ้ืนท่ีชนบทมีการคาดการณกันวาประชากรชุมชนเมืองจะ
ขยายตัวตอไปเรื่อยๆจนกลายเปนประชากรกลุมใหญเกือบ 
2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดในป 2050 (3.3พันลานคนใน
เมืองเทียบกับ 1.8 พันลานคนในชนบท) การเติบโตของราย
ไดชุมชนเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมีแนวโนมจะสงผลกระทบตอองคประกอบของตะกรา
อาหารในอนาคต โดยปกติเมื่อรายไดเพ่ิมคนจะคาดหวัง
ความหลากหลายของอาหารมากขึ้น รวมถึงสินคาอื่นๆที่มี
มูลคาสูงดวย เชน เนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม ผัก และผลไมใน
ขณะเดียวกันประชากรจะเปลี่ยนรสนิยมในการบริโภคขาว 
จากที่เคยทานขาวคุณภาพตํ่าก็จะมองหาขาวคุณภาพสูง 
และจะรับประทานขาวที่ผานการแปรรูปแลวแทนการ
ทานเมล็ดขาวตรงๆขาวบรรจุหอจะไดรับความนิยมมาก
ขึ้นในเมืองใหญเพราะมีความสะดวกในป 2012 อินเดีย
โดดเดนมากในตลาดขาวโดยสงผลิตภัณฑขาวเขาสูตลาด
เอเชียกวา 50% หรือราว 200 ผลิตภัณฑตามมาดวย
เวียดนาม และไทย ในปริมาณ 10% และ 8% ตามลําดับ
ในป 2012 ขนาดของตลาดขาวบรรจหุอในอนิเดยีมปีรมิาณ 
2 ลานตนัเทียบกบัปรมิาณ 1.2 ลานตนัในป 2010 โดยอตัรา
เพิ่มคิดเปน 66% ในระยะเวลา 2 ป ผูบริโภคในเมืองจะ
ใหความสําคัญกับตราสินคาและฉลากสินคามากขึ้น ขาวที่
ระบุรายละเอียดในฉลากสินคาอยางละเอียดจะไดรับพื้นที่
การจัดวางในชั้นของซุปเปอรมาเก็ตมากขึ้น เชน ขาวที่มี
คาดัชนีนํ้าตาลตํ่าสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน ขาวที่มีกาก
ใยอาหารและแรธาตสุงู ขาวทีม่สีารตานอนมุลูอสิระสงู ขาว
ที่เสริมวิตามินเอ ฯลฯ เมื่อผูบริโภคมีความคุนเคยกับตรา
สินคามากขึ้น สัดสวนของยอดขายขาวผานชองทางตางๆ
จะเปลี่ยนไป โดยคาดวาการคาออนไลนจะมียอดขายที่
เพิ่มขึ้น ขณะนี้บริษัทผูคาออนไลนในอินเดีย เชน อเมซอน 
ไดมีการเพิ่มผลิตภัณฑขาวบาสมาติกและขาวออกจําหนาย
ออนไลนและมีบริการจัดสงถึงบาน ซึ่งเปนรูปแบบการ
จดัจาํหนายขาวออนไลนนีม้แีนวโนมจะขยายสูประเทศอืน่ๆ

ในเอเชียอีกในไมชานี้ ในขณะที่ผูคนใชชีวิตเรงรีบในเมือง
มีผลิตภัณฑที่นําไปปรุงไดงายและสะดวกรวดเร็วจะได
รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต และเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบรโิภคกลุมนี ้ผูผลติไดวางจาํหนายขาวปรงุสกุ
พรอมทานและอุนในไมโครเวฟในซปุเปอรมาเกต็แลว การที่
กลุมบรษิทั Hain Celestial ผูผลติอาหารของสหรฐัอเมรกิา
ไดเขามาซื้อกิจการโรงสีขาวและผูสงออกขาวบาสมาติยี่หอ 
Tilda กน็าจะเปนสวนหนึง่ของแผนการเชือ่มตรายีห่อ Tilda 
เขาสูชองทางการจําหนายที่มีอยูแลว และเปนกาวแรกใน
การนําขาวบาสมาติและขาวหุงพรอมทานเขาสูตลาดโลก
ตะวนัตก และนีเ่ปนเพยีงสวนเริม่ตนของการบรูณาการและ
ความรวมมือในการนําขาวเขาสูหวงโซคุณคาที่ขับเคลื่อน
ดวยการตลาด
 การเปลี่ยนแปลงตางๆไมวาจะเปนในสวนของ
ผูบริโภค การขาดแคลนแรงงาน และคาแรงที่สูงขึ้นจะเปน
ตัวกําหนดรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในระดับชาวนา 
โดยเฉพาะในเรื่องของการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร
และการบูรณาการ เกษตรกรรายเล็กจะถูกบีบใหเปลี่ยน
มาใชเครื่องจักรในการทํานา และชาวนาในพื้นที่ใกลเคียง
จะตองหันมารวมมือกันเพื่อปรับพื้นที่ทองนาใหเหมาะสม
กับการนําเครื่องจักรมาใช สุดทายแลวชาวนาคงไมสามารถ
หลีกพนการใชเครื่องจักรที่ทันสมัยและตองยกระดับการ
ทํานาใหเปนการผลิตขาวเพื่อการคา ใหสามารถดํารง
อาชีพนี้ไว ใหยั่งยืนและบูรณาการเขากับระบบหวงโซ
อุปทาน....
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“ที่ดิน 7 ไร ปลูกผักสวนผสม

คะนาเม็กซิโก สงลูกเรียน ป.ตรี ได 2 คน”

 เกษตรกรชาวบานผาทอง หมู  8 ตําบลพุทธบาท 
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ หันมาปลูกพืชผักสวนผสม
ในพืน้ทีแ่ปลงเดยีวกนัโดยนาํเอาเกษตรทฤษฎีใหม อยูบนพืน้ฐาน
เศรษฐกจิพอเพยีงเปนการนาํเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม ในการประกอบการเกษตร
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 
 โดยนางสมนึก บุญอยู อายุ 45 ปอยูบานเลขที่ 60/1 
บานผาทอง ตําบลพุทธบาท อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
พรอมดวยนายอี๊ด บุญอยู อายุ 45 ป (สามี) เปดเผยวา 
ตนและสามี มีที่ดินอยู 7 ไร ไดปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพอหลวง มีปลูกผักคะนาเม็กซิโก จํานวน 2 ไร ปลูก
ผักหวานปา จํานวน 2 ไรปลูกมะละกอพันธุดําเนิน และพันธุ
แขกดํา จํานวน 3 ไร
 วิธีปลูก ไดปลูกสลับกัน โดยเฉพาะผักคะนาเม็กซิโก
หรอืผกัโขมตน คณุสมบตั ิมสีารอาหารวติามนิโปรตนี แคลเซยีม 
และเหล็ก เปนสารตานอนุมูลอิสระ ใบคะนาเม็กซิโกมีสาร
กลโูคไซด จะปลอยสารพษิไซยาไนดออกมา จงึจาํเปนตองทาํให
สุกกอนรับประทาน สามารถตานโรคเบาหวาน ลดความดัน 
ไขมัน โรคเกาต รักษาโรคไดหลายโรค การขยายพันธุใชยอด
เสียบกับดินไดเลยใชเวลา 1 เดือน จะแตกสูงประมาณ 1 ฟุต
ใชเวลาอีก 1 เดือนสามารถเก็บยอดไดเลย การเก็บยอดยาว
ประมาณ 1 ฟุต เก็บไดทั้งวัน ไมเฉพาะเจาะจงเวลาไหน 

เสร็จแลวแพ็คใสถุงสงหองเย็น ปลูกไดในดินไมแฉะ ปลูกได
ทุกพ้ืนที่ราบ ราคาขายสงหางพารากอนกิโลกรัมละ 50 บาท 
ขายสงตลาดนัด กิโลกรัมละ 30 บาท
 ขณะทีผ่กัหวานปาทีต่นปลกูไว มจีาํนวนทัง้สิน้ 300 ตน 
ในเน้ือที ่2 ไร ขัน้ตอนนําเมลด็ผกัหวานมาจากตนพนัธุขนาดใหญ
และกิ่งตอน นํามาปลูกพื้นที่ที่เปนเนินดิน โดยใชเวลา 2 ป การ
เพาะเมล็ดใชเวลา 3 เดือน กลาผักหวานสูง 1 คืบ ถาตอนกิ่ง
ใชเวลา 2 เดือน กิ่งตอนจะติดราก สวนราคาเพาะเมล็ด ตนละ 
20 บาท กิ่งตอนราคา 80 บาท เก็บยอดผักหวาน ขายตามบาน 
ตลาดนดั กโิลกรมัละ 180 ถงึ 200 บาท ขายสงหางฯ กโิลกรมัละ 
250 บาท อาทิตยหนึ่งเก็บได 2 ครั้ง ครั้งละ 8 ถึง 10 กิโลกรัม 
ทั้งนี้ สวนของตนจะปลูกสลับกันทั้ง 3 ชนิด มีผักคะนาเม็กซิโก 
สลับกับผักหวานปาและมะละกอ รวมพื้นที่ 7 ไร รายไดก็เพียง
พอสามารถสงลูกเรียนหนังสือระดับอุดมศึกษาได 2 คน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1128490
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ชีวิตพอเพียงกับ สศก.



ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน
น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2560/61

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.962 ลานไร ผลผลิต 24.074 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม เทียบกับป 2559/60 มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.645 ลานไร ผลผลิต 25.236 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 430 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 รอยละ 5.12 และรอยละ 4.60 
ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากป 2560 มีปริมาณนํ้าฝนมากกวาปที่แลว เกษตรกรปลูกขาว
เพิม่ขึน้จากพืน้ทีน่าทีเ่คยปลอยวางจากทีป่ระสบภยัแลง และในบางพืน้ทีส่ามารถปลกูขาวไดสองรอบตามปกต ิสวนผลผลติ
ตอไรลดลงจากปที่แลว เนื่องจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัย สงผลใหภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยคาดวา 
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปริมาณ 15.039 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.48 ของผลผลิต
ขาวนาปทั้งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2560/61

รวม
ส.ค.60 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.61 ก.พ. มี.ค. เม.ย.

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.762 1.528 2.074 15.039 3.287 0.879 0.332 0.078 0.095 24.074

- รอยละ 3.16 6.35 8.62 62.48 13.65 3.65 1.38 0.32 0.39 100.00

  ขาวนาปรัง ป 2560

  คาดการณขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.92 ลานไร ผลผลิต 7.98 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 669 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 10.89 ลานไร ผลผลิต 7.19 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 660 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.46 รอยละ 10.91 และรอยละ 1.36 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอางเก็บนํ้าสวนใหญมีปริมาณนํ้าอยูในเกณฑดีและดีมาก รวมทั้งแหลงนํ้าตามธรรมชาติเมื่อตนฤดูกาล
มีปริมาณนํ้ามากกวาปที่ผานมา ประกอบกับเกษตรกรบางสวนปลูกชดเชยขาวนาปที่เสียหายจากนํ้าทวม สงผลใหขยาย
เนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่นาที่เคยปลอยวาง สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกและ
การเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิตจะ
ออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.64 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 58.19 
ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

มกราคม

2561

พืชอาหาร
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รายการ
ปริมาณผลผลิตและรอยละขาวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ป 2561

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

- รวมทั้งประเทศ
 (ลานตันขาวเปลือก)

0.828 2.371 2.272 1.242 0.525 0.415 0.192 0.099 0.035 7.979

- รอยละ 10.38 29.71 28.48 15.56 6.58 5.20 2.41 1.24 0.44 100.00

 1.2 การตลาด

  • มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ดานการผลิต ปการผลิต 2560/61 
     มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ จํานวน 13 โครงการ ดังนี้
     (1) ดานการผลิต มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2) โครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ (นาแปลงใหญ หลักเกณฑใหม) 3) โครงการสงเสริมการผลิตขาว
อินทรีย 4) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 5) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
6) โครงการขยายการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561 7) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง 
ป 2561 และ 8) โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561
     (2) ดานการตลาด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
เห็นชอบโครงการฯ ไดแก 1) โครงการเชื่อมโยงตลาดขาวอินทรียและขาว GAP ครบวงจร 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือคา
เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผู ปลูกขาวนาป และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให
ผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
     (3) ดานการเงิน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบ โครงการประกันภัยขาวนาป 
ปการผลิต 2560

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนมกราคม 2561 ราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิที่เกษตรกรขายได สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากผูประกอบการสงออกมคีวามตองการขาว เพือ่ทยอยสงมอบใหกบัประเทศคูคาตามคาํสัง่ซือ้ 

 1.4 การสงออก

  ป 2559 ไทยสงออกขาว 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 
ที่สงออกได 9.796 ลานตันขาวสาร มูลคา 155,912 ลานบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 0.89 แตมูลคา ลดลง
รอยละ 0.95 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2560 (มกราคม-ธันวาคม) ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 17.65 และรอยละ 12.99 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ต้ังแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 
ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2559 ไทยนําเขาขาว 14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 
ที่นําเขา 26,887 ตันขาวสาร มูลคา 531 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 45.59 และรอยละ 36.16 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2560 (มกราคม-ธันวาคม) ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 
2559 ที่สงออกได 14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และ
รอยละ 39.23 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
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2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2560/61 ประจําเดือนมกราคม 
2561 วาจะมีผลผลิต 484.709 ลานตันขาวสาร (723.2 ลานตันขาวเปลือก) ลดลงจาก 487.078 ลานตันขาวสาร 
(726.5 ลานตันขาวเปลือก) หรือลดลงรอยละ 0.49 จากป 2559/60

  2) การคาขาวโลก

   บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2560/61 ณ เดือน
มกราคม 2561 วาผลผลิต ป 2560/61 จะมี 484.709 ลานตันขาวสาร ลดลงจากป 2559/60 รอยละ 0.49 การใชใน
ประเทศจะมี 481.746 ลานตนัขาวสาร เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมารอยละ 0.03 การสงออก/นาํเขาจะม ี46.242 ลานตนัขาวสาร 
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 1.29 และสต็อกปลายปคงเหลือ 141.075 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 2.15
   โดยประเทศทีค่าดวาจะสงออกเพิม่ขึน้ ออสเตรเลยี บราซลิ กมัพชูา จนี กายานา ปากสีถาน ปารากวยั และ
เวียดนาม สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง  ไดแก อารเจนตินา เมียนมาร อียู รัสเซีย อุรุกวัย สหรัฐอเมริกา และไทย
   สําหรับประเทศที่คาดวาจะนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก แองโกลา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต คิวบา อียู กานา กินี อิรัก 
เคนยา เนปลาล ฟลิปปนส ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก 
บังคลาเทศ เบนิน บราซิล จีน อิหราน มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค ไนจีเรีย และแอฟริกาใต
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก แองโกลา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต คิวบา อียู กินี อิรัก เคนยา 
เนปาล ไนจีเรีย ฟลิปปนส ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล สหรัฐอาหรับเอมิเรสต และสหรัฐอเมริกา  สวนประเทศที่คาดวาจะมี
สต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก บังคลาเทศ บราซิล จีน อิหราน มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค และแอฟริกาใต

 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวขยับสูงขึ้นจากที่คาดวาประเทศฟลิปปนสจะเขามาซื้อขาวจากเวียดนาม โดยการเปดประมูล
ซื้อขาวจํานวน 250,000 ตัน ในเดือนนี้ อยางไรก็ตามภาวะการซื้อขายขาวในตลาดยังคอนขางเบาบางเนื่องจากสต็อก
ขาวลดลง และคาดวาผลผลิตฤดูหนาว-ใบไมผลิ (winter-spring crop) จะออกสูตลาดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 
โดยราคาขาวขาว 5% อยูที่ประมาณ 400 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน เพิ่มขึ้นจาก 390-395 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน เมื่อสัปดาห
กอนหนา
  สํานักงานศุลกากร (the General Department of Vietnam Customs) รายงานวา ในป 2560 ที่ผานมา 
เวียดนามสงออกขาวไดประมาณ 5.79 ลานตัน มูลคาประมาณ 2.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.5 และรอยละ 20.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยในเดือนธันวาคม 2560 เวียดนาม
สงออกขาวจํานวน 351,439 ตัน ลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560
  ทางดานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณขาวของเวียดนาม โดยคาดวา ในปการตลาด 
2559/60 (มกราคม-ธันวาคม 2560) มีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 43.85 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.5 จากที่คาดการณ
กอนหนาที่จํานวน 44.08 ลานตัน เนื่องจากผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวในฤดูหนาว (winter crop) ซึ่งเปน 
ฤดูสุดทายในปการตลาดมีผลผลิตลดลง จากการที่สภาพอากาศที่แปรปรวน ทําใหมีฝนตกปริมาณมากในชวงปลายป
ทีผ่านมา ซึง่กระทรวงเกษตร (MARD) ประเมนิวามีพืน้ทีเ่พาะปลกูขาวทางภาคเหนอืไดรบัผลกระทบ สงผลใหผลผลติขาวเปลทิก
ลดลงจากปกอนหนาประมาณ 450,000 ตัน ขณะที่พื้นที่ทางภาคใตกลับมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาประมาณ 
130,000 ตัน จึงทําใหผลผลิตรวมในฤดูหนาว (winter crop) ของปการตลาด 2556-60 ลดลงประมาณ 320,000 ตัน
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  ทางดานภาวะการสงออกขาวในป 2559/60 คาดวาสงออกไดประมาณ 6.4 ลานตัน ลดลงจากคาดการณ
กอนหนานี้ที่ 6.6 ลานตัน สวนในป 2560/61 คาดวาจะสงออกไดประมาณ 6.5 ลานตัน สวนการนําเขาขาวนั้น เวียดนาม
มกีารนาํเขาขาวจากประเทศเพือ่นบาน เชน กมัพชูา ซึง่ในแตละปมกีารนาํเขาประมาณ 300,000 ตันขาวสาร โดยจะนาํเขา
ในรูปของขาวเปลือก แลวนํามาสีที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีตนทุนการสีที่ถูกกวาในกัมพูชา ทั้งนี้ ขาวที่เวียดนาม
นาํเขาจากกมัพชูาจะมสีองชนดิคอื ขาวคณุภาพสงู และขาวขาวพนัธุทัว่ไปทีไ่ดพนัธุมาจากสถาบนัวจิยัขาวนานาชาต ิ(IRRI) 
โดยขาวคุณภาพสูงมักจะนํามาสีเพื่อจําหนายภายในประเทศ สวนขาวขาวจะสีเพื่อสงออก อยางไรก็ตามในป 2559/60 
คาดวาเวียดนามจะนําเขาขาวจากกัมพูชาประมาณ 550,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2558/59 ที่นําเขาประมาณ 300,000 ตัน 
เนื่องจากในชวงปลายปเวียดนามประสบกับสภาพอากาศแปรปรวน ทําใหผลผลิตขาวในประทศลดลง
  มีรายงานวา รัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะขายหุนของ Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) 
ผานการเสนอขายหุนครั้งแรก (IPO) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการเรงรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาล
คาดวาจะระดมทนุอยางนอย 51 ลานดอลลารสหรฐัฯ โดยการขายหุนสดัสวนประมาณ 22.97% ตามแผนแปรรปูรฐัวสิาหกจิ
และเผยแพรบนเว็บไซตของรัฐบาล
  คาดวาราคาหุนเริ่มที่ 10,100 ดองหรือประมาณ 0.44 ดอลลารสหรัฐฯ ตอหุน ขณะที่มูลคาหุนทั้งหมดของบริษัท
คือ 222.4 ลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนที่จะขายหุนอีก 25% ใหแก strategic investors โดยคาดวา
จะใชเวลาพิจารณารายละเอียดอีกประมาณ 3 เดือน
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  เมียนมาร

  กระทรวงพาณชิย (the Ministry of Commerce) รายงานวาการสงออกขาวในปงบประมาณปจจบุนั (2560/61) 
ซึ่งเริ่มมาตั้งแตเดือนเมษายน 2560 มาจนถึงสัปดาหแรกของเดือนมกราคม 2561 มีการสงออกขาวไปแลว ประมาณ 
2.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นถึง 1.6 ลานตัน จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ขณะที่มูลคาสงออกมีประมาณ 480 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ทั้งนี้เมียนมารตั้งเปาที่จะสงออกขาวใหไดถึง 3 ลานตัน ภายในป 2563 โดยในป 2558/59 เมียนมารสงออกได 
1.4 ลานตัน และในป 2559/60 สงออกไดประมาณ 1.7 ลานตัน
   ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

   อินโดนีเซีย

  รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยของอินโดนีเซีย ออกมาประกาศวารัฐบาลอินโดนีเซียจะทําการนําเขาขาวจํานวน 
500,000 ตัน จากประเทศไทย และเวียดนาม เพื่อชะลอราคาขาวในประเทศที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาวภายใน
ประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ สงผลใหคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นตั้งแตเดือนธันวาคมของปที่ผานมา ซึ่งขาว
ที่นําเขาภายในปลายเดือนมกราคมนี้ เปนขาวคุณภาพปานกลาง ที่แตกตางจากขาวพันธุพื้นเมืองอยาง IR 64 (อาจเปน
ขาวขาวมะลิ หรือจาปอนนิกา) โดยนําเขาผานหนวยงาน PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) ทั้งนี้รัฐบาล
อินโดนีเซียไดกําหนดราคาเพดานของขาวในประเทศ โดยบังคับใชเพื่อไมใหรานคาขายขาวในราคาที่แพงเกินกวาราคา
เพดานที่กําหนดไว รวมทั้งประกาศลงโทษผูที่ฝาฝนขอบังคับดังกลาวดวย
  อนึ่ง ชาวนาอินโดนีเซียรองเรียนวา ไมไดรับผลประโยชนจากราคาขาวในประเทศที่สูงขึ้น เพราะราคาที่สูงขึ้นนั้น
มาจากการกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรของพอคาในประเทศ หัวหนาสหพันธชาวนาของอินโดนีเซีย กลาววา ในชวงที่ผลผลิต
ออกสูตลาดมาก ขาวเปลือกสดที่ชาวนาขายไดมีราคาเพียง 4,400 ($0.34) รูเปยตอกิโลกรัม อีกทั้งตนทุนการผลิตสูงกวา
ราคาทีเ่กษตรกรขายได ราคาขาวทีส่งูขึน้จงึไมสงผลตอชาวนา ซึง่ทีผ่านมา ชาวนาหลายคนไดรบัผลกระทบจากการระบาด
ของศัตรูพืช ทําใหผลผลิตขาวที่ไดมีคุณภาพตํ่า โดยชวงที่ผานมามีพอคาหลายรายหันมาซื้อขาวจํานวนมากจากพื้นที่ที่มี
การเก็บเกี่ยว เพื่อกักตุนขาวไวเก็งกําไร
  ที่มา : จาการตาโพสต
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  อินเดีย 

  ราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาหที่ผานมา เนื่องจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากความตองการที่เพิ่มขึ้นจากบังกลาเทศ
และคาเงินรูปที่แข็งคาขึ้น โดยราคาขาวนึ่ง 5% ราคาอยูที่ 421-424 ดอลลารสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้น 3 ดอลลารสหรัฐ 
จากระดับ 418-421 ดอลลารสหรัฐตอตัน เมื่อสัปดาหที่ผานมา ทั้งนี้คาเงินรูปไดแข็งคาขึ้นสูงสุดในรอบ 30 เดือน สงผลให
ราคาขาวพุงสูงขึ้นสวนทางกับรายไดของผูสงออกที่ลดลงจากคาเงินที่แข็งคาขึ้น  
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

  ไนจีเรีย 

  นายมูฮัมมาดู บูฮาริ ประธานาธิบดีไนจีเรีย (President Muhammadu Buhari) ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้วา ไนจีเรีย
จะยุติการนําเขาขาวตั้งแตปนี้ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตขาวในประเทศ นายบูฮาริ กลาววา จะยุติการ
นําเขาขาวในปนี้ โดยขาวที่ผลิตในประเทศที่มีความสดมากกวาและมีคุณคาทางโภชนาการมากกวา จะอยูบนจานขาว
ตั้งแตนี้ไป เขากลาววา มีความยินดีที่ภาคการเกษตรไดฟนตัวขึ้น ซึ่งเปนแรงหนุนตอความพยายามของรัฐบาลในการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
  นายบูฮาริ กลาววา รัฐบาลประสบความสําเร็จในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและภาคเหมืองแร นอกจากนี้ 
เขายังระบุวา อัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพไดชวยหนุนประสิทธิภาพในภาคการผลิต 
  ที่มา : สมาคมผูสงออกขาวไทย

3. ราคาขาวไทยในเดือนมกราคม 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 12,905 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 12,303 บาท ของเดือน
ธันวาคม 2560 รอยละ 4.89 และสูงขึ้นจากตันละ 9,240 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 39.66 
  ราคาขาวเปลอืกเจาความชืน้ 15% เฉลีย่ตันละ 7,871 บาท ราคาลดลงจากตันละ 8,223 บาท ของเดอืนธนัวาคม 
2560 รอยละ 4.28 แตสูงขึ้นจากตันละ 7,517 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 4.70

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 29,667 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 29,172 บาท ของเดือน
ธันวาคม 2560 รอยละ 1.69 และสูงขึ้นจากตันละ 21,040 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 41.00
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 11,942 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,689 บาท ของเดือนธันวาคม 
2560 รอยละ 2.16 และสูงขึ้นจากตันละ 11,910 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 0.26

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,048 ดอลลารสหรัฐฯ (33,343 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
998 ดอลลารสหรัฐฯ (32,349 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 5.01 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 3.07) และ
สูงขึ้นจากตันละ 647 ดอลลารสหรัฐฯ (22,711 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 61.97 (สูงขึ้นในรูปเงินบาท
รอยละ 46.81)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 426 ดอลลารสหรัฐฯ (13,553 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 406 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,168 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 4.92 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 2.92) และสูงขึ้นจากตันละ 
377 ดอลลารสหรัฐฯ (13,242 บาท/ตัน) ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 12.99 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 2.34)   

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 31.8156 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนมกราคม 2561)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 33.820 34.390 34.500 34.500 34.578 0.48 33.000 -4.56

บราซิล 8.037 8.300 8.465 7.210 8.383 -0.56 7.820 -6.72

พมา 11.715 11.957 12.600 12.160 12.650 1.72 12.950 2.37

กัมพูชา 4.670 4.725 4.700 4.847 4.950 1.43 5.000 1.01

จีน 143.000 142.530 144.560 145.770 144.953 0.50 146.000 0.72

อิยิปต 4.675 4.750 4.530 4.000 4.800 -1.18 4.300 -10.42

อินเดีย 105.241 106.646 105.482 104.408 110.150 0.70 107.500 -2.41

อินโดนีเซีย 36.550 36.300 35.560 36.200 37.150 0.30 37.000 -0.40

ญี่ปุน 7.907 7.931 7.849 7.670 7.780 -0.66 7.600 -2.31

เกาหลีใต 4.006 4.230 4.241 4.327 4.197 1.16 3.972 -5.36

ไนจีเรีย 3.038 3.465 3.528 3.654 5.89 3.654 0.00 0.00

ปากีสถาน 5.536 6.798 6.900 6.800 6.850 4.35 7.200 5.11

ฟลิปปนส 11.428 11.858 11.915 11.000 11.686 -0.30 11.970 2.43

เวียดนาม 27.537 28.161 28.166 27.584 27.400 -0.31 28.450 3.83

สหรัฐฯ 6.348 6.117 7.106 6.133 7.117 2.34 5.659 -20.49

ไทย 20.200 20.460 18.750 15.800 19.200 -3.54 20.400 6.25

อื่น ๆ 41.854 40.514 40.601 41.027 41.58 -0.01 42.23 1.57

รวม 472.524 478.705 479.390 472.964 487.078 0.49 484.709 -0.49

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

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตันขาวสาร

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

สต็อกตนป 106.826 113.871 122.049 127.783 132.632 5.63 138.112 4.13

ผลผลิต 472.524 478.705 479.390 472.964 487.078 0.49 484.709 -0.49

นําเขา 39.492 44.123 42.649 40.205 46.848 2.52 46.242 -1.29

ใชในประเทศ 465.232 475.483 473.656 468.115 481.598 0.54 481.746 0.03

สงออก 39.492 44.123 42.649 40.205 46.848 2.52 46.242 -1.29

สต็อกปลายป 113.871 122.049 127.783 132.632 138.112 4.80 141.075 2.15

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมกราคม 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

อารเจนตินา 0.526 0.494 0.310 0.527 0.500 -0.37 0.430 -14.00

ออสเตรเลีย 0.460 0.404 0.323 0.165 0.180 -24.21 0.325 80.56

บราซิล 0.830 0.852 0.895 0.641 0.600 -8.91 0.650 8.33

พมา 1.163 1.688 1.735 1.300 3.100 18.53 3.000 -3.23

กัมพูชา 1.075 1.000 1.150 1.150 1.150 2.78 1.250 8.70

จีน 0.447 0.393 0.262 0.368 1.200 21.04 1.500 25.00

อียู 0.203 0.284 0.251 0.270 0.320 8.98 0.280 -12.50

กายานา 0.346 0.446 0.486 0.431 0.440 4.57 0.460 4.55

อินเดีย 10.480 11.588 11.046 10.040 12.000 1.28 12.000 0.00

ปากีสถาน 4.126 3.700 4.000 4.100 3.600 -1.69 3.800 5.56

ปารากวัย 0.365 0.380 0.371 0.557 0.500 10.65 0.520 4.00

รัสเซีย 0.140 0.187 0.163 0.198 0.180 5.76 0.160 -11.11

อุรุกวัย 0.939 0.957 0.718 0.996 1.000 1.67 0.810 -19.00

เวียดนาม 6.700 6.325 6.606 5.088 6.400 -3.05 6.500 1.56

สหรัฐฯ 3.295 2.947 3.381 3.373 3.400 2.00 3.300 -2.94

ไทย 6.722 10.969 9.779 9.867 11.250 9.68 10.200 -9.33

อื่น ๆ 1.675 1.509 1.173 1.134 1.028 -11.86 1.057 2.82

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 46.848 2.52 46.242 -1.29

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

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

แองโกลา 0.430 0.500 0.450 0.470 0.600 6.23 0.650 8.33

บังคลาเทศ 0.114 1.335 0.598 0.035 2.200 25.59 1.600 -27.27

บราซิล 0.712 0.586 0.363 0.786 0.800 5.41 0.600 -25.00

คาเมรูน 0.550 0.525 0.500 0.500 0.550 -0.49 0.575 4.55

จีน 3.500 4.450 5.150 4.600 5.300 9.01 5.250 -0.94

ไอเวอรี่โคสต 0.830 0.950 1.150 1.300 1.350 13.73 1.500 11.11

คิวบา 0.413 0.377 0.575 0.544 0.500 7.78 0.540 8.00

อียู 1.375 1.556 1.786 1.816 1.875 8.06 1.900 1.33

กานา 0.725 0.590 0.580 0.700 0.600 -2.05 0.600 0.00

กินี 0.360 0.520 0.420 0.650 0.725 17.62 0.800 10.34

เฮติ 0.416 0.387 0.447 0.431 0.540 6.50 0.540 0.00

อิหราน 2.220 1.400 1.300 1.100 1.600 -8.57 1.300 -18.75

อิรัก 1.294 1.080 1.000 0.930 1.050 -5.52 1.100 4.76

ญี่ปุน 0.690 0.669 0.688 0.685 0.685 0.09 0.685 0.00

เคนยา 0.410 0.440 0.450 0.500 0.675 11.91 0.700 3.70

มาเลเซีย 0.885 0.989 1.051 0.823 1.000 0.61 0.900 -10.00

เม็กซิโก 0.749 0.685 0.719 0.731 0.870 3.71 0.850 -2.30

โมแซมบิค 0.500 0.590 0.575 0.625 0.750 9.07 0.700 -6.67

เนปาล 0.340 0.520 0.530 0.530 0.550 10.31 0.600 9.09

ไนจีเรีย 2.400 3.200 2.100 2.100 2.500 -3.34 2.600 4.00

ฟลิปปนส 1.000 1.800 2.000 0.800 1.100 -6.01 1.300 18.18

ซาอุดิอาระเบีย 1.326 1.459 1.601 1.300 1.400 -0.07 1.450 3.57

เซเนกัล 0.902 0.960 0.990 0.980 1.000 2.29 1.100 10.00

แอฟริกาใต 0.990 0.910 0.912 0.954 1.000 0.68 0.950 -5.00

สหรัฐอาหรับเอมิเรส 0.540 0.560 0.580 0.670 0.750 8.72 0.825 10.00

สหรัฐฯ 0.675 0.755 0.757 0.768 0.760 2.58 0.775 1.97

อื่น ๆ 15.146 16.330 15.377 14.877 16.12 0.31 15.85 -1.65

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 46.848 2.52 46.242 -1.29

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

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 34.500 34.900 35.100 35.100 35.000 0.35 35.200 0.57

บราซิล 7.850 7.900 7.925 7.900 8.100 0.63 7.950 -1.85

พมา 10.400 10.450 10.500 10.400 10.200 -0.44 10.200 0.00

กัมพูชา 3.550 3.650 3.615 3.700 3.750 1.24 3.750 0.00

จีน 141.000 139.770 140.334 140.799 141.448 0.14 142.450 0.71

อิยิปต 4.050 4.000 4.000 3.900 4.300 0.95 4.400 2.33

อินเดีย 93.972 98.727 98.244 93.568 96.781 0.05 97.750 1.00

อินโดนีเซีย 38.127 38.500 38.300 37.800 37.500 -0.51 37.300 -0.53

ญี่ปุน 8.351 8.380 8.600 8.600 8.500 0.61 8.450 -0.59

เกาหลีใต 4.489 4.422 4.197 4.212 4.728 0.55 4.800 1.52

เนปาล 3.353 3.831 3.770 3.353 3.754 0.93 3.850 2.56

ไนจีเรีย 5.300 5.800 5.900 6.000 6.200 3.54 6.400 3.23

ฟลิปปนส 12.850 12.850 13.000 12.900 12.900 0.12 12.900 0.00

เวียดนาม 21.600 22.000 22.000 22.500 22.100 0.68 22.300 0.90

สหรัฐฯ 3.779 3.978 4.284 3.580 4.171 0.92 3.811 -8.63

ไทย 10.500 10.600 10.000 9.100 11.750 0.73 11.500 -2.13

อื่น ๆ 61.561 65.725 63.887 64.703 70.416 2.56 68.735 -2.39

รวม 465.232 475.483 473.656 468.115 481.598 0.54 481.746 0.03

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

(ประมาณการเดือน มกราคม 2561)

หนวย : ลานตัน

ประเทศ ป 2555/56 ป 2556/57 ป 2557/58 ป 2558/59
ป 2559/60 

(2)
Gr

ป 2560/61 
(1)

ผลตางรอยละ
(1) และ (2)

จีน 49.832 60.500 69.000 78.500 86.500 14.61 94.000 8.67

อียิตป 0.427 0.610 0.924 0.924 1.474 33.55 1.324 -10.18

อินเดีย 25.500 22.800 17.800 18.400 20.550 -6.26 18.300 -10.95

อินโดนีเซีย 6.476 5.501 4.111 3.509 3.439 -15.76 3.419 -0.58

ญี่ปุน 2.857 3.007 2.821 2.552 2.462 -4.51 2.237 -9.14

ฟลิปปนส 1.487 1.695 2.410 2.110 1.996 8.41 2.366 18.54

ไทย 12.808 11.999 11.270 8.403 4.853 -20.52 3.803 -21.64

สหรัฐฯ 1.156 1.025 1.552 1.475 1.462 8.69 0.926 -36.66

อื่น ๆ 13.328 14.912 17.895 16.759 15.376 4.11 14.700 -4.40

รวม 113.871 122.049 127.783 132.632 138.112 5.63 141.075 2.15

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนมกราคม 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.303 ลานตัน 
มูลคา 3,715 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.265 ลานตัน 
มูลคา 3,120 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
14.34 และรอยละ 19.07 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.083 
ลานตัน มูลคา 1,662 ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 0.097 
ลานตัน มูลคา 1,914 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 14.43 และรอยละ 13.17 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนมกราคม 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรขายได ณ 
ระดบัไรนา เฉลีย่กโิลกรมัละ 1.97 บาท ราคาสงูข้ึนจากกโิลกรัม
ละ 1.95 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.03 และสูงขึ้น
จากกิโลกรัมละ 1.48 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 33.11
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 4.75 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.28 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 10.98 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
4.25 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 11.76

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมันเสน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.31 บาท 
สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 6.23 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 
1.28 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 5.24 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 20.42
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน

มันสําปะหลัง

โดย : น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ
นายปวเรศ เมืองสมบัติ

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
8.07 ลานไร ผลผลิต 28.57 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.54 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ลานไร ผลผลิต 
30.94 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3.47 ตัน พบวา พื้นที่เก็บ
เกี่ยวและผลผลิตลดลงรอยละ 9.43 และ 7.66 ตามลําดับ 
สวนผลผลิตตอไรสูงขึ้นรอยละ 2.02 โดยเดือนมกราคม 2561 
คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 4.24 ลานตัน (รอยละ 14.84 
ของผลผลิตทั้งหมด) ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสู
ตลาดแลว (เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2560) ปรมิาณ 5.35 ลานตนั 
(รอยละ 18.72 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน  มีปริมาณสงออก 0.617 ลานตัน มูลคา 
3,714 ลานบาท สูงขึ้นจากปริมาณ 0.546 ลานตัน มูลคา 
3,324 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 13.00 
และรอยละ 11.73 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 264 ตัน มูลคา 2.06 
ลานบาท ลดลงจากปริมาณ 3,846 ตัน มูลคา 21.96 ลานบาท
ในเดือนท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 93.14 และรอยละ 90.62 
ตามลําดับ

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง

พันตัน

เดือน

ปริมาณการสงออกมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง แปงมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ต.ค. 60 ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 61 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

แปงมันสำปะหลังดัดแปร

268,924

596,852

467

85,345

264,573
302,687

546,259

617,251

3,846 264

96,699 82,953

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 735 กุมภาพันธ 2561 23

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2560/61 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 วามี 
1,044.56 ลานตัน ลดลงจาก 1,075.99 ลานตัน ในป 2559/60 
รอยละ 2.92 โดยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล สหภาพยุโรป 
เม็กซิโก อินเดีย ยูเครน รัสเซีย แอฟริกาใต และไนจีเรีย 
ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2560/61 วามี 1,066.73 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 1,062.20 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 0.43 
โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย 
อียิปต แคนาดา เวียดนาม และอารเจนตินา มีความตองการ
ใชเพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลก มี 150.82 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 141.71 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 6.43 โดยบราซิล 
อารเจนตินา ปารากวัย และเมียนมาร สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับผูนําเขา เชน เม็กซิโก สหภาพยุโรป อียิปต เกาหลีใต 
เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน 
มาเลเซีย และเปรู มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนมกราคม 2561 (1-15 มกราคม 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลีย้งสตัว 22,920 ตนั (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนมกราคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.01 บาท เพิม่ขึน้จากกโิลกรมั
ละ 6.92 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 15.75 และ
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.26 บาท ของเดือนมกราคม 2560 
รอยละ 27.96 สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.51 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.69 บาท 
ของเดอืนธนัวาคม 2560 รอยละ 14.41 และเพิม่ขึน้จากกโิลกรมั
ละ 4.69 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 38.81
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ที่โรงงานอาหารสัตวรับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.57 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 9.12 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 
4.93 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.03 บาท ของเดือนมกราคม 
2560 รอยละ 19.18 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.79 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.55 บาท 
ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 2.81 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 6.48 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 35.65
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 309.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,799 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 292.00 ดอลลาร
สหรัฐ (9,467 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 
5.82 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท ตันละ 332.00 บาท 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2560 เฉลีย่ตนัละ 234.00 ดอลลาร
สหรัฐ (8,231 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 32.05 และเพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 1,568.00 บาท
 ราคาซือ้ขายลวงหนาในตลาดชคิาโกเดอืนมนีาคม 2561 
ขาวโพดเมลด็เหลอืงอเมรกินัชัน้ 2 เฉลีย่ตนัละ 138.10 ดอลลาร
สหรัฐ (4,436 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 133.07 ดอลลาร
สหรัฐ (4,369 บาท/ตัน) ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 

 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 13.16 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 13.06 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 0.77 และสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
10.89 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 20.84

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 214 ดอลลาร
สหรัฐฯ สูงขึ้นจากราคาตันละ 186 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน

ที่ผานมารอยละ 15.05 และสูงขึ้นจากตันละ 172 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 24.42
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมนัสาํปะหลงั ราคาเฉล่ียตนัละ 435 
ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสูงขึ้นจากตันละ 379 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 14.78 และสูงขึ้นจากตันละ 314 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 38.54

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 228.75 214.96 6.42

ผลผลิต 1,044.56 1,075.99 -2.92

นําเขา 150.82 141.71 6.43

สงออก 150.82 141.71 6.43

ใชในประเทศ 1,066.73 1,062.20 0.43

สต็อกปลายป 206.57 228.75 -9.70

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 735 กุมภาพันธ 256124

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2560/61 เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2561 ม ี59.37 ลานตนั ลดลง
จาก 63.21 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 6.07 โดยประเทศ
ผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย เม็กซิโก อินเดีย ซูดาน 
บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2560/61 มี 59.97 ลานตัน ลดลงจาก 63.38 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 5.38 โดย ไนจีเรีย เม็กซิโก 
ซูดาน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไนเจอร มาลี ชาด และ
แคเมอรูน มีความตองการใชลดลง ดานการคาโลกคาดวา
มี 8.35 ลานตัน เพิ่มข้ึนจาก 7.67 ลานตัน ของป 2559/60 
รอยละ 8.87 โดย สหรฐัอเมรกิา อารเจนตนิา ออสเตรเลยี อินเดีย 

3.78 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 67.00 บาท 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2560 เฉลีย่ตนัละ 143.31 ดอลลาร

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 5.12 5.30 -3.40

ผลผลิต 59.37 63.21 -6.07

นําเขา 8.35 7.67 8.87

สงออก 8.35 7.67 8.87

ใชในประเทศ 59.97 63.38 -5.38

สต็อกปลายป 4.53 5.12 -11.52

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

และเอธโิอเปย สงออกเพิม่ขึน้ ประกอบกับ จนี ซดูาน ชลิ ีซดูานใต 
โคลัมเบีย และสหรัฐอเมริกา นําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนมกราคม 
2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2560/61 คาดการณ ณ เดือนธันวาคม 
2560 (ผลผลติออกสูตลาดตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2560-มถินุายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 126 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 845,915 ไร ผลผลิต 103,195 ตัน และผลผลิตตอไร 
122 กโิลกรมั พบวาเนือ้ทีป่ลกูผลผลติ และผลผลติตอไร เพิม่ขึน้
รอยละ 2.71 รอยละ 6.38 และรอยละ 3.28 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดอืนมกราคม 2561 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถ่ัวเขียวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมั
ละ 16.98 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.81 บาท 

ของเดือนธันวาคม 2560 รอยละ 4.66 และลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 22.04 บาท ของเดอืนมกราคม 2560 รอยละ 22.96
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา 
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
20.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 21.00 บาท ของเดือน
ธันวาคม 2560 รอยละ 4.76 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
28.00 ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 28.57
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ไมมีรายงานราคา
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
12.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 14.00 บาท ของเดือน
ธันวาคม 2560 รอยละ 14.29 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
25.00 ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 52.00
 ถั่วนิ้วนางแดง เดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท 
ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา 
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 20.87 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 21.90 บาท ของเดือนธันวาคม 

สหรฐั (5,103 บาท/ตนั) ลดลงรอยละ 3.64 และลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 667.00 บาท
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เดือน

ถั่วเหลือง

โดย : น.ส.บุษยา ปนสุวรรณ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2560/61 มีประมาณ 
152,181 ไร ลดลงจาก 161,147 ไร ของปทีผ่านมารอยละ 5.56 
โดยผลผลติรวมทัง้หมดประมาณ 41,377 ตนั ลดลงจาก 42,080 
ตนั ของปทีผ่านมารอยละ 1.67 แตผลผลติเฉลีย่ตอไร สงูขึน้เปน 
272 กิโลกรัม จาก 261 กิโลกรัม ของปที่ผานมารอยละ 4.21 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง
โลกป 2560/61 ประจาํเดือนมกราคม 2561 มปีระมาณ 348.57 
ลานตัน ลดลงจาก 351.32 ลานตัน ของปที่ผานมารอยละ 0.78

 คาดวาพืชนํ้ามันโลกปริมาณ 580 ลานตัน โดยการ
ผลิตถั่วเหลืองโลกยังเปลี่ยนแปลงไมมากนักแมวาผลผลิตของ
บราซลิจะดขีึน้เกนิผลผลติทีล่ดลงของสหรฐัอเมรกิาและอารเจน
ตนิา ดานการสงออกถัว่เหลอืงโลกลดลงในเดอืนมกราคม 2561 
เน่ืองจากการการสงออกที่ลดลงของสหรัฐฯ และการนําเขา

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2559/60

สหรัฐอเมริกา 119.52 116.92

บราซิล 110.00 114.10

อารเจนตินา 56.00 57.80

จีน 14.20 12.90

อินเดีย 10.00 11.50

ปารากวัย 9.40 10.67

แคนาดา 8.00 6.556

อื่น ๆ 21.45 20.88

รวม 348.57 351.32

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : January 2018

2560 รอยละ 4.70 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 28.91 บาท 
ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 27.81 
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนนี้ไมมีรายงานราคา 
 ถ่ัวเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
12.84 ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 14.87 บาท ของเดือน
ธันวาคม 2560 รอยละ 13.65 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 

25.89 บาท ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 50.41
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 22.68 ลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 22.84 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 
รอยละ 0.07 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 32.72 บาท 
ของเดือนมกราคม 2560 รอยละ 30.68
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ถั่วลิสง

โดย : นายปวเรศ  เมืองสมบัติ
น.ส.สุดารัตน  ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ลดลงเล็กนอยเนื่องจากการนําเขาของอียิปตลดลง สําหรับ
สต็อกถั่วเหลืองโลกเพิ่มขึ้นเล็กนอย ราคาเฉลี่ยของถั่วเหลืองใน
สหรัฐอยูที่ 9.30 ดอลลารสหรัฐตอบุชเชลราคาที่เกษตรกรขาย
ไดของถ่ัวเหลอืงชนดิคละในเดอืนนีเ้ฉลีย่กโิลกรมัละ 16.50 บาท 
สงูข้ึนจากกโิลกรมัละ 16.12 บาท ในเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.36 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของถั่วเหลืองสกัด
นํ้ามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือน ที่ผาน
มา และสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.50 บาท ในเดือนเดียวกันของ
ปที่ผานมารอยละ 12.12 
 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง
ในเดือนนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่
ผานมา และทรงตัวเทากับ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2560/61 คาดการณ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 304 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 123,909 ไร ผลผลิต 36,228 ตัน และผลผลิตตอไร 292 
กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 2.87 แตผลผลิตและ
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.00 และรอยละ 4.11 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคล่ือนไหวของราคาในเดือนมกราคม 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.32 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.74 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 
รอยละ 29.10 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 26.43 บาท ของเดือน
มกราคม 2560 รอยละ 23.12
 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท 
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.50 บาท ของเดือนธันวาคม 2560 
รอยละ 14.12 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 51.80 บาท ของเดือน
มกราคม 2560 รอยละ 6.37

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนธันวาคม 2560 และเดือน
มกราคม 2560

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย
บุชเชลละ 959.85 เซนต ( 11.39 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชล
ละ 986.30 เซนต (11.87 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 
2.68 และลดลงจากบุชเชลละ 1,033.51 เซนต (13.52 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 7.13
 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 
เฉลี่ยตันละ 318.35 ดอลลารสหรัฐฯ (10.28 บาท/กก.) ลดลง
จากตันละ 329.64 ดอลลารสหรัฐฯ (10.80 บาท/กก.) ในเดือน
ที่ผานมารอยละ 3.42 และลดลงจาก ตันละ 331.16 ดอลลาร
สหรัฐฯ (11.79 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 3.87

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 42.77 44.15 3.23

นําเขา 2.97 3.17 6.73

สงออก 3.66 4.05 10.66

สกัดนํ้ามัน 18.09 18.29 1.11

สต็อกปลายป 2.23 2.53 13.45

ที่มา : Oilseeds : World Market and Trade, Jan, 2018.
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ปาลมนํ้ามัน

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดวาป 2561 
ผลผลติปาลมนํา้มนัเดอืนมกราคมจะมปีระมาณ 0.998 ลานตนั
คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.170 ลานตัน ลดลงจากผลผลิต
ปาลมทะลาย 1.014 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.172 
ลานตัน ของเดือนธันวาคม 2560 คิดเปนรอยละ 1.58 และ
รอยละ 1.16 ตามลําดับ

การตลาด

 มาเลเซียระงับการสงออกเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ราคานํ้ามันปาลมเปนเวลา 3 เดือน
 มาเลเซียจะมีมาตรการระงับการสงออกน้ํามันปาลม
เปนระยะเวลา 3 เดือน ในชวงตั้งแตวันที่ 8 มกราคมถึง
วันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อกระตุนราคานํ้ามันปาลมดิบและ
ลดปรมิาณสตอ็กเพิม่ขึน้ โดยกาํหนดอัตราภาษีไวระหวางรอยละ 
4.5 - 8.5 ขณะเดียวกันขอยกเวนอาจจะถูกยกเลิกหากปริมาณ
นํ้ามันปาลมลดลงเหลือ 1.6 ลานตัน ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม
เพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
และจากมาตรการดังกลาวสงผลใหราคาสงออกนํ้ามันปาลมดิบ
ของมาเลเซียเริ่มปรับตัวสูงขึ้นกวา 2,250 ริงกิตตอตัน (524.35 
เหรียญสหรัฐฯ) อยางไรก็ตาม คาดวาสต็อกน้ํามันปาลม
ของมาเลเซียจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2561

ราคา

 ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.91 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.80 บาท 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 3.93 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
5.41 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 46.21 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.46 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.07 บาท 
ในเดือนที่ผ านมารอยละ 2.05 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 
31.40 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 38.03  
  ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนา ณ ตลาด
รอตเตอรดัม เฉลี่ยตันละ 679.13 ดอลลารสหรัฐฯ (21.93 
บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 699.13 ดอลลารสหรัฐฯ (21.95 
บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.49 แตลดลงจากตันละ 
824.13 ดอลลารสหรัฐฯ (29.34 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 17.59 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลี่ยตันละ 2,533.17 ริงกิต (20.72 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
ตันละ 2,408.95 ริงกิต (19.57 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมา
รอยละ 5.16 แตลดลงจากตันละ 3,239.96 ริงกิต (26.12 บาท/
กก.) ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 21.81 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.00 17.50 2.94

อินเดีย 6.70 6.50 -2.99

อื่น ๆ 19.07 20.15 5.66

รวม 42.77 44.15 3.23

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

  ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา เฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนธันวาคม 2560 และเดือน
มกราคม 2560

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถ่ัวลิสงโลก ป 2560/61 ณ เดือนมกราคม 2560 มีผลผลิต 
44.15 ลานตัน สูงขึ้นจาก 42.77 ลานตัน ของป 2559/60 
รอยละ 3.23 หรือคิดเปนรอยละ 8.65 ของผลผลิตพืชน้ํามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝาย ในป 2560/61 
มีปริมาณ 348.57 ลานตัน 73.09 ลานตัน และ 44.36 
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 คาดคะเนผลผลิตฝายโลกป 
2560/61 ณ เดือนมกราคม 2561 วามีปริมาณ 26.34 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 23.20 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 13.53

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2560/61 วามี 26.31 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.99 
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 5.28 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.35 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.19 ลานตันของป 2559/60 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
  ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทรายไดรายงานการเก็บเกี่ยวออยและการผลิตนํ้าตาล
ทรายตัง้แตวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 จนถงึวนัที ่23 มกราคม 2561 
วามอีอยเกบ็เกีย่วเขาโรงงานนํา้ตาลไปแลวจาํนวน 44,088,304 
ตนั ผลติเปนนํา้ตาลได 4,365,740 ตนั แยกเปนนํา้ตาลทรายดบิ 
3,395,914 ตัน และนํ้าตาลทรายขาว 969,826 ตัน คาความ
หวานของออยเฉลี่ย 11.67 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตนํ้าตาลทรายเฉลี่ย
ตอตันออย 99.02 กก.ตอตันออย

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนมกราคม 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2559/60 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 20.76 19.08 -8.09

ผลผลิต 23.20 26.34 13.53

นําเขา 8.19 8.35 1.95

สงออก 8.11 8.36 3.08

ใชในประเทศ 24.99 26.31 5.28

สต็อกปลายป 19.08 19.12 0.21

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจําเดือนมกราคม 2561

ตางประเทศ 

  รายงานการผลิตนํ้าตาลของบราซิล
  กระทรวงเกษตรของบราซิล รายงานวาในฤดูการผลิต
ป 2560/2561 เพียง ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 โรงงานนํ้าตาล
ในทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ผลิต
นํ้าตาลได 1,862,468 ตัน (tel quel) ลดลงจาก 2,397,799 
ตัน ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน รอยละ 22.33 ทั้งนี้ โรงงาน
ทางภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนการหีบออย
ประมาณรอยละ 10 ของประเทศ โดยถึงขณะนี้มีปริมาณออย 
เขาหีบจํานวน 33.81 ลานตัน ลดลงจาก 36.51 ลานตัน 
ในปกอน รอยละ 7.40 

รอยละ 1.95 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.36 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.11 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 3.08

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก 

ประจําเดือนมกราคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

        ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนมกราคม 2561 
ทําสัญญาเดือนมกราคม เฉลี่ยปอนดละ 79.96 เซนต (กิโลกรัม
ละ 56.90 บาท) สูงขึ้นจากปอนดละ 75.17 เซนต (กิโลกรัมละ 
54.49 บาท) ของเดือนธันวาคม 2561 รอยละ 6.37 และสูงขึ้น
ในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.49 บาท และสูงขึ้นจากปอนดละ 
73.39 เซนต (กโิลกรมัละ 57.62 บาท) ของเดอืนมกราคม 2560 
รอยละ 8.95 แตลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.72 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
22 ม.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 61 13.47 13.16 13.17 14.77 -1.60

พ.ค. 61 13.57 13.30 13.31 14.61 -1.30

ก.ค. 61 13.80 13.55 13.56 14.68 -1.12

ต.ค. 61 14.14 13.90 13.92 14.91 -0.99

มี.ค. 62 14.80 14.57 14.64 15.42 -0.78

พ.ค. 62 14.81 14.64 14.69 15.42 -0.73

ก.ค. 62 14.83 14.72 14.73 15.41 -0.68

ต.ค. 62 14.98 14.96 14.95 15.55 -0.60

มี.ค. 63 - - 15.37 15.86 -0.49

พ.ค. 63 - - 15.33 15.71 -0.38

ก.ค. 63 - - 15.31 15.64 -0.33

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
22 ม.ค. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

มี.ค. 61 358.40 352.40 352.90 386.90 -34.00

พ.ค. 61 360.30 355.10 365.00 384.90 -19.90

ส.ค. 61 365.70 360.40 361.40 387.80 -26.40

ต.ค. 61 369.90 365.00 366.50 389.70 -23.20

ธ.ค. 61 376.10 371.10 372.60 395.20 -22.60

มี.ค. 62 382.10 377.50 378.90 399.80 -20.90

พ.ค. 62 385.80 384.70 384.70 404.00 -19.30

ยางพารา

โดย นายปติ รุงเรือง

นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 การแปรรูปผลิตภัณฑยาง โดยกลุมธุรกิจการยางแหง
ประเทศไทยไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

บริษัท เลยเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนจากภาค
เอกชน และ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกวา 42 สถาบันจาก
ทั่วประเทศโครงการผลิตหมอนยางพารา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 เพือ่สรางความเขาใจในเชงิการดาํเนินธรุกจิแปรรปูหมอน
ยางพารารวมกัน ทั้งในเชิงการจัดกลุมสินคาตามความสามารถ
ในการผลิตและรูปลักษณภายนอก การกําหนดมาตรฐานการ
ผลติ การจดักลุมทางการตลาด รวมถงึการรวบรวมชือ่สถาบนัที่
มีความประสงคเขารวมโครงการ ซึ่งไดรับผลตอบรับในเกณฑที่
ดมีากจากหนวยงานสถาบันฯ ทีเ่ดนิทางมาเขารวม โดยไดมกีาร
จัดทําสัญญาความรวมมือการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา
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อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ คร้ังที่ 5 ที่โปเอา รัฐบาลจีนได
ประกาศวากําลังแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศเพื่อยก
ระดบัอตุสาหกรรมยางธรรมชาต ิซึง่จนีเปนผูบรโิภคและผูนาํเขา
ยางธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความตองการยางดิบ
ประมาณ 4.9 ลานตันเมื่อป 2559 หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 40 ของการบริโภคของโลก และนาย Li Guoliang 
รองผูวาการมณฑลไหหนาน ไดกลาววา ไหหนานเปนพื้นที่ผลิต
ยางดบิทีส่าํคญั และจะยังคงผลกัดนัใหมกีารพฒันาอตุสาหกรรม
ดงักลาวตอไป และรฐับาลสนบัสนนุความรวมมอืระหวางบริษทั
ในมณฑลไหหนานกบับรษิทัตางประเทศในการปลกู การแปรรปู 
และดานระบบโลจิสติกส

ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนมกราคม 2561 

มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.48 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.81 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.67 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.57 
 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.98 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.31 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.67 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.59
 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.44 
บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.79 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.65 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.56
 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.42 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 19.93 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.49 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.50

ภายใตแบรนดกลาง กยท. ซึ่งเกิดมาจากความรวมมือจาก 3 
ภาคสวนดังกลาว โดยคาดวาภายในป 2561 จะเริ่มตนผลิต
หมอนยางพาราคุณภาพเยี่ยมออกสูตลาดไดราว 200,000 ใบ 
สรางมูลคาทางการตลาดรวม 100 ลานบาท
 สําหรับการใชยางพาราและไมยางพารา นายกฤษฎา 
บญุราช รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประชมุ
หารือรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยถึงแนวทาง
ความรวมมอืของสองฝายในการสนบัสนนุการใชไมเศรษฐกจิใน
ประเทศ ทัง้นีส้บืเนือ่งจากประเทศไทยมกีารใชยางพารา 4 แสน
ไรตอป แตไดรับรองเปนไมเศรษฐกิจตามมาตรฐานการจัดการ
ปาไมอยางยัง่ยนื (FSC) เพยีง 1.9 แสนไร ดังนัน้สภาอตุสาหกรรมฯ 
ซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานรับรองไมเศรษฐกิจที่สงออกขาย
ตางประเทศ จึงเขามาชวยเรงการรับรองยางพาราใหเปนไม
เศรษฐกิจตามมาตรฐาน FSC ใหเปนไมที่ถูกตอง และกระทรวง
เกษตรและสหกรณจะทําหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรฐัมนตร ีผาน ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ รองนายกรฐัมนตรี 
และกระทรวงการคลัง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณกลางป 
2561 ในการสนับสนุนการใชยางพาราแปรรูปในหนวยงาน
ราชการ อาทิ พื้นยางโรงเรียน พื้นถนน พื้นอเนกประสงคหรือ
ลานกีฬา เพื่อใหมีการใชยางแปรรูปมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขใหใช
ยางพาราตามขอแนะนําของสภาอุตสาหกรรมฯ

ตางประเทศ

 ดานอตุสาหกรรมผลติภณัฑยาง หนงัสอืพมิพ The Star 
รายงานวา บริษัท HLT Global Bhd ผูผลิตเครื่องมือในโรงงาน 
กาํลงัมแีผนทีจ่ะซือ้หุนใหญในบรษิทัผลติถงุมอืยาง HL Rubber 
Industries และขยายธุรกิจ บริษัทฯ ไดแจงตลาดหลักทรัพย
ของมาเลเซียวา ไดบรรลุขอตกลงเบื้องตนกับบริษัท Suntel 
International Co Ltd และบุคคลอีกสองคน ในการซื้อหุน
รอยละ 55 ในบริษัท HL Rubber Industries Sdn Bhd ดวย
เงิน 33 ลานริงกิต และจะออกหุนใหม 113.8 ลานหุน มูลคา
หุนละ 29 เซน ทั้งนี้ จากการเสนอที่จะซื้อกิจการดังกลาว HLT 
จึงเสนอที่จะขยายธุรกิจการจุมถุงมือในปจจุบัน ไปยังการผลิต
และการจําหนายถุงมือยาง สวนทางดานการพัฒนายางใน
ประเทศจีน รัฐบาลไดมีการตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาระดับโลก
สําหรับยางธรรมชาติที่มณฑลไหหนานในทางตอนใตของจีน 
โดยศูนยดังกลาวตั้งโดยองคกรของจีนและตางประเทศ ที่
โปเอา โดยมเีปาหมายทีจ่ะพฒันาตลาดใหมสาํหรบัอตุสาหกรรม
ยางดิบของจีนและผลักดันใหมีความรวมมือกับตางประเทศ
ในอุตสาหกรรมดังกลาว และในการประชุมนานาชาติของ
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 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 54.80 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 54.06 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.37
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 53.65 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 52.91 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.40
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.99 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 47.55 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.44 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.93
 4) น้ํายางข น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.70 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 35.53 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.47

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนกุมภาพันธ 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เสนอซื้อขายลวงหนาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
169.39 เซนตสหรัฐฯ (53.63 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 162.34 เซนต
สหรฐัฯ (52.62 บาท) ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 7.05 เซนต

สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.34

 ตลาดโตเกียว เสนอซ้ือขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
201.42 เยน (57.01 บาท) เพ่ิมขึน้จาก 201.26 เยน (57.29 บาท) 
ของเดอืนทีผ่านมากโิลกรมัละ 0.16 เยน หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 0.08

 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.03 บาท 
เพิม่ขึน้จาก 16.60 บาท ของเดือนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.43 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.56
 6) นํ้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.01 บาท 
ลดลงจาก 39.41 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.40 บาท 
หรือลดลงรอยละ 3.55

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนกุมภาพันธ 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 55.05 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 54.31 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.37
 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 53.90 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 53.16 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 
0.74 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.40
 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.24 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 47.80 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.44 
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.92
 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.95 บาท เพิ่มขึ้น
จาก 35.78 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.46

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 สาํหรบัผลผลติเพิม่ขึน้เล็กนอย

จากการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ใหผล

 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เนื้อที่

ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวนไม

ยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ตั้งแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้เปนป

แรก สวนผลผลติตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสภาพอากาศเอือ้

อาํนวย มปีรมิาณนํา้ฝนเพยีงพอ ทาํใหตนกาแฟสมบรูณออกดอก

ติดผลมากกวาปที่ผานมา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้ือที่ใหผลเพิ่มขึ้นจาก

การปลูกใหมในป 2557 เริ่มใหผลในปนี้ สําหรับผลผลิต

ตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ เนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อาํนวย มปีรมิาณ

น้ําฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวา

ปที่ผ านมา ประกอบกับตนกาแฟมีอายุมากทําใหผลผลิต

เพิ่มขึ้นตามไปดวย
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ป
ความตองการใชเมล็ดกาแฟ

ของโรงงาน (ตัน)

2556
2557
2558
2559
2560

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

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.48

2561* 95,000

หมายเหตุ : *ประมาณการ

 ภาคกลาง เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากกาแฟที่ปลูก

ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ เริ่มใหผลใน

ปนี ้ผลผลติตอไรคาดวาเพิม่ขึน้ จากสภาพอากาศเอือ้อาํนวยตอ

การติดดอกออกผล และตนกาแฟอยูในชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง

 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล

ลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนยางพารา ปาลมน้ํามัน และ

ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกร

จึงโคนตนกาแฟที่ไมสมบูรณและอายุมากออก สําหรับผลผลิต

ตอไรคาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 

2559 ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอก

กาแฟบาน ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึง

ติดผลนอยกวาปที่ผานมา

 การตลาดและราคา

 คาดวา ราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา 

จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ซบเซา สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย 

เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ด

กาแฟมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากปที่ผ านมาเล็กนอยจากความ

ตองการบรโิภคภายในประเทศ และนาํมาแปรรปูเปนผลติภณัฑ

เพื่อสงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2560

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร รายงานความตองการใช

เมล็ดกาแฟในป 2560 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ มีปริมาณ

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

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.55 เนื่องจากความตองการของโรงงาน

แปรรูปเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการ

สงออก

2. การคา

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของป 2560 

เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปทีผ่านมา การสงออกเมลด็กาแฟดบิ 

มีปริมาณ 305.37 ตัน มูลคา 60.53 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 

8.48 และรอยละ 10.72 ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟ

คั่ว มีปริมาณ 158.96 ตัน มูลคา 39.15 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 13.89 และรอยละ 28.09 สาํหรับกาแฟสาํเรจ็รปูสงออก

ปริมาณ 4,246.92 ตัน มูลคา 739.15 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 38.59 และรอยละ 30.77 ตามลาํดบั และกาแฟสาํเรจ็รปู

ผสม มปีริมาณการสงออก 26,669.79 ตนั มลูคา 3,107.59 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 2.12 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 ตามลําดับ 

 นาํเขาเมลด็กาแฟและกาแฟสาํเรจ็รปูของป 2560 เมือ่

เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ 

มปีรมิาณ 55,461.29 ตนั มลูคา 4,358.54 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้

รอยละ 20.25 และรอยละ 38.97 สวนการนาํเขาเมล็ดกาแฟคัว่ 

มีปริมาณ 2,580.72 ตัน มูลคา 655.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 91.24 และรอยละ 57.55 สําหรับกาแฟสําเร็จรูป

มีปริมาณนําเขา 6,947.44 ตัน มูลคา 2,096.74 ลานบาท 

โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.80 และ 12.41 และกาแฟสําเร็จรูปผสม 

มีปริมาณการนําเขา 5,534.97 ตัน มูลคา 935.54 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 46.42 และ 28.93 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ

กาแฟโลกป 2560/61 มปีริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 9.632 

ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพอากาศ

ไมเอื้ออํานวย 
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 บราซิล ผูผลิตกาแฟอันดับ 1 ของโลก ในป 2560/61 

มีผลผลิต ปริมาณ 3.072 ลานตัน ลดลง 0.294 ลานตัน ในป 

2559/60 หรือลดลงรอยละ 8.73   

 เวียดนาม ผูผลิตกาแฟอันดับ 2 ของโลก และเปน

ผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิตกาแฟ

ป 2560/61 ปริมาณ 1.794 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.602 

ลานตัน ในป 2559/60 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98   

 ความตองการใชกาแฟของโลก

    กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา รายงานความตองการ

ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 

8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

 การสงออกกาแฟของโลก

    กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก

กาแฟโลกป 2560/61 มี 7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 

ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมาก

ที่สุดไดแก บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 

ลานตัน ลดลงจาก 1.985 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 

8.01 เนื่องจากผลผลิตลดลง รองลงมาไดแก ประเทศเวียดนาม 

มกีารสงออก ปรมิาณ 1.689 ลานตนั เพิม่ขึน้จาก 1.653 ลานตนั 

ของป 2559/60 ร อยละ 2.18 เนื่องจากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโลก

 หนวย : ลานตัน

ป ปริมาณ 

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

2560/61

8.543

8.739

9.161

9.411

9.509

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 2.92

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ทีม่า : กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (ธนัวาคม 2560) www.usda.gov

ผลผลิตกาแฟของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

ละ)
บราซิล

เวียดนาม

โคลัมเบีย

อินโดนีเซีย

ฮอนดูรัส

เอธิโอเปย

อินเดีย 

ยูกันดา

เม็กซิโก

เปรู

อื่น ๆ

3.432

1.790

0.725

0.714

0.264

0.381

0.305

0.231

0.237

0.255

1.271

3.258

1.644

0.798

0.628

0.306

0.389

0.326

0.213

0.191

0.174

1.293

2.964

1.736

0.840

0.726

0.318

0.391

0.348

0.219

0.138

0.210

1.299

3.366

1.602

0.876

0.636

0.444

0.391

0.312

0.252

0.198

0.254

1.301

3.072

1.794

0.882

0.654

0.450

0.393

0.336

0.261

0.228

0.228

1.296

-1.87

-0.21

4.99

-1.62

15.47

0.69

1.53

4.21

-0.40

1.54

0.45

รวม 9.603 9.220 9.189 9.632 9.593 0.42

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

ราคา

 ในประเทศ

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนมกราคม เฉลีย่กโิลกรมัละ 

70.95 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 67.50 บาท ของเดือนกอน

รอยละ 5.11

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

มกราคม 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
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พริกไทย

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ผลผลิตพริกไทยป 2561 มีเนื้อที่ยืนตน 3,964 ไร 
ผลผลิต 2,612 ตัน1 เทียบกับป 2560 เนื้อที่ยืนตน 3,993 ไร 
ผลผลิต 2,536 ตัน พื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยรวมในปน้ี 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ขณะที่ผลผลิตฤดูกาล
ใหมกําลังทยอยออกสูตลาด คาดวาจะมีตอเนื่องไปจนถึงเดือน
มีนาคม 

การตลาด

 ภาวการณซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว ราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปรมิาณการนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก กัมพชูา 
และเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาพริกไทยในประเทศปรับ

ตัวลดลง โดยพริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉล่ียกิโลกรัมละ 
160-180 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 280-300 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40-50 บาท 
 ในป 2559 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
421 ตนั มลูคา 57.60 ลานบาท จาํแนกเปนพริกไทยเมด็ปรมิาณ 
257 ตัน มูลคา 27.57 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
164 มูลคา 30.03 ลานบาท
 ในป 2560 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตนั มลูคา 56.81 ลานบาท จาํแนกเปนพริกไทยเมด็ปรมิาณ 
119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 229 
ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท 

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนมกราคม 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

  ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปของโลก ป 2556/57 - 2560/61

หนวย : ลานตัน

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

บราซิล 2.049 2.194 2.133 1.985 1.826 -3.25
เวียดนาม 1.697 1.292 1.770 1.653 1.689 2.40
โคลัมเบีย 0.662 0.745 0.743 0.824 0.816 5.32
อินโดนีเซีย 0.623 0.523 0.594 0.489 0.499 -4.99
ฮอนดูรัส 0.236 0.286 0.300 0.431 0.426 17.22
อินเดีย 0.301 0.294 0.342 0.365 0.333 4.31
ยูกันดา 0.216 0.204 0.210 0.240 0.240 3.80
เปรู 0.246 0.165 0.198 0.242 0.216 1.22
เอธิโอเปย 0.197 0.210 0.204 0.198 0.199 -0.44
กัวเตมาลา 0.191 0.184 0.183 0.199 0.187 0.34
อื่นๆ 1.315 1.321 1.330 1.300 1.303 -0.34

รวม 7.733 7.418 8.006 7.925 7.733 0.66

หมายเหตุ : * ประมาณการ
ที่มา : United States Department of Agriculture, December 2017

ทันทีเฉลี่ย 138.81 เซนต/ปอนด (98.09 บาท/กิโลกรัม) 

ลดลงจาก 141.62 เซนต/ปอนด (107.72 บาท/กิโลกรัม) 

ของเดือนกอนรอยละ 1.98

 ราคาเมลด็กาแฟดบิโรบสัตา ตลาดนวิยอรกซือ้ขายทนัที่

เฉลีย่ 88.65 เซนต/ปอนด (62.64 บาท/กโิลกรมั) เพ่ิมขึน้จาก 87.59 

เซนต/ปอนด (66.62 บาท/กิโลกรัม) ของเดอืนกอนรอยละ 1.21 
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หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 2 สัปดาห

18.07 ส วนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
239.77 บาท ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
  สําหรับเดือนมกราคม ป 2561 พริกไทยดํา-คละ 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 157.50 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนท่ีผานมา ลดลงรอยละ 3.84 และพริกไทยขาว-ดี มี
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 325.00 บาท ราคาเทาตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา2

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

  ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผ านมารอยละ 
7.29 ราคาตํา่สดุ-สงูสดุ คือ 430-460 บาท/กโิลกรมั พรกิไทยดาํ-ดี 

มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมา
รอยละ 8.11 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม 
สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท 
ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด 
คือ 310-320 บาท/กิโลกรัม
 สําหรับเดือนมกราคม 2561 ราคาขายสงพริกไทย
ขาว-ดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับ
เดือนที่ผานมา พริกไทยดํา-อยางดี มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
340 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-
อยางรอง มรีาคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 315 บาท ราคาทรงตวัเทากบั
เดือนที่ผานมา

ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือลดลงรอยละ 
4.19 และรอยละ 27.68

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 8,586 ตัน มูลคา 292.90 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 7,502 ตัน มูลคา 278.67 ลานบาท 
ในเดือนตุลาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.45 และรอยละ 
5.10 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 5,740 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 
2559 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 49.57 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 
404.92 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือลดลง
รอยละ 27.67

สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 67 ตัน มูลคา 5.68 ลานบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก 66 ตัน ในเดือนตุลาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.23 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 7.56 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 24.79 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 31 ตัน 
มูลคา 2.51 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 111.77 และรอยละ 126.14

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,463 ตัน มูลคา 195.19 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 2,221 ตนั มลูคา 183.88 ลานบาท ในเดอืน
ตลุาคม 2560 หรือเพ่ิมขึน้รอยละ 10.87 และรอยละ 6.15 และ
ลดลงจากปริมาณ 2,531 ตัน มูลคา 236.26 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2559 หรือลดลงรอยละ 2.70 และรอยละ 17.38

สับปะรดแหง 

 สงออกปริมาณ 32 ตัน มูลคา 3.99 ลานบาท ลดลง

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เนื่องจากในชวงนี้มีผลผลิตสับปะรดออกสูตลาดลดลง 
โดยมีผลผลิตออกสูตลาดวันละประมาณ 5,000 – 6,000 ตัน 
ประกอบกับภาวะอากาศแปรปรวน ทําใหผลผลิตสับปะรด
ไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูปสับปะรด สงผล
ใหราคาสับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา

การคา

 เดือนพฤศจิกายน 2560 สงออกสับปะรดสดและ
ผลิตภัณฑสับปะรด ปริมาณ 51,870 ตัน มูลคา 1,779.82 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 47,441 ตัน มูลคา 1,651.64 
ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.34 
และรอยละ 7.76 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 49,914 ตัน ใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.92 ขณะที่มูลคา
ลดลงจาก 2,395.18 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
หรือลดลงรอยละ 25.69

สับปะรดกระปอง  (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 

รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)
 สงออกปริมาณ 39,675 ตัน มูลคา 1,262.67 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 36,946 ตัน มูลคา 1,163.79 ลานบาท 
ในเดือนตุลาคม 2560 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 7.38 และรอยละ 
8.50 และลดลงจากปริมาณ 40,758 ตัน มูลคา 1,717.49 
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 เดือนน้ีภาวะตลาดราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดยังคง
ลดลงเลก็นอยเมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่านมา เนือ่งจากสภาพอากาศ
ที่เริ่มหนาวเย็นทําใหสุกรเจริญเติบโตดี สงผลใหปริมาณสุกร
ออกสูตลาดมาก ขณะที่ความตองการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น
ไมมากนัก แนวโนมคาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือลดลง
เล็กนอย
 ดานการสงออกเน้ือสกุรแชเย็นแชแขง็เดอืน พ.ย. 2560 
มีปริมาณ 340.07 ตัน มูลคา 23.60 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 
ต.ค. 2560 มีปริมาณ 180.19 ตัน มูลคา 12.45 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 88.73 และรอยละ 89.56 ตามลําดับ 
 สําหรับการสงออกเน้ือสุกรแปรรูปเดือน พ.ย. 2560 
มีปริมาณ 820.80 ตัน มูลคา 197.77 ลานบาท สูงขึ้นจาก

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

จากปริมาณ 72 ตัน มูลคา 5.48 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 
2560 หรือลดลงรอยละ 55.01 และรอยละ 27.07 และปริมาณ
ลดลงจาก 49 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือลดลงรอยละ 
34.18 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 2.90 ลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2559 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.87

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 1,047 ตัน มูลคา 19.38 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 633 ตัน มูลคา 12.26 ลานบาท ในเดือน
ตุลาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 65.31 และรอยละ 58.06 
และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 151 ตัน มูลคา 2.59 ลานบาท 
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา 
และ 6 เทา ตามลําดับ 

 ความเคลื่อนไหวของราคาสับปะรดประจํา

เดือนมกราคม 2561 มีดังนี้

 ราคาสับปะรดโรงงานที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 3.15 บาท เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 3.08 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.35 และลดลงจากกิโลกรัมละ 

7.62 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 58.63
  ราคาสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 8.04 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.02 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.25 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
14.16 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 43.22     
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ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 เดือนนี้ราคาไกเนื้อที่เกษตรกรขายไดคอนขางทรงตัว
จากเดือนที่ผานมา เนื่องจากความตองการบริโภคไกเน้ือใกล
เคียงกับความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้นไมมากนัก แนวโนม
คาดวาเดือนหนาราคาจะ ทรงตัว 
 ดานการสงออกเนื้อไกสดแชเย็นแชแข็งเดือน พ.ย. 
2560 มีปริมาณ 21,533.29 ตัน มูลคา 1,937.54 ลานบาท 
สูงขึ้นจากเดือน ต.ค. 2560 มีปริมาณ 19,781.02 ตัน มูลคา 
1,813.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.86 และรอยละ 6.83 
ตามลําดับ 
 สําหรับการสงออกไกแปรรูป เดือน พ.ย. 2560 
มีปริมาณ 50,195.59 ตัน มูลคา 7,092.82 ลานบาท สูงขึ้น
จากเดอืน ต.ค. 2560 มปีรมิาณ 47,094.40 ตนั มลูคา 6,625.30 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.59 และรอยละ 7.06 ตามลําดับ 
ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไก  เ น้ือที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
กิโลกรัมละ 36.65 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.47 บาท ของ
เดอืนทีผ่านมารอยละ 0.49 โดยแยกเปนรายภาคดงันี ้ภาคเหนอื 
กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.56 บาท 
ภาคใต กิโลกรัมละ 39.49 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 
ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 13.50 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.26 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.53 และราคาขายสงไกสดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 44.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 44.47 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.06

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

ส.ค. ต.ค. ธ.ค.พ.ย.ม.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค.มิ.ย. ก.ย.
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน

เดือน ต.ค. 2560 มีปริมาณ 788.00 ตัน มูลคา 179.09 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.16 และรอยละ 10.43 ตามลําดับ 
ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ญี่ปุน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา
ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 48.32 บาท 
ลดลงจากกิโลกรัมละ 50.55 บาท ของเดือนที่ผ านมา
รอยละ 4.41 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 
48.96 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 50.40 บาท 

ภาคกลาง กิโลกรัมละ 47.75 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 
46.24 บาท สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. 
เฉลี่ยตัวละ 1,200 บาท ลดลงจากตัวละ 1,225 บาท ของเดือน
ที่ผานมารอยละ 2.04

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง จาก
กรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.61 บาท ลดลง
กิโลกรัมละ 44.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.25
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอย
จากเดือนที่ผานมา แมวาเพิ่งผานชวงเทศกาลวันสงทายป
เกาตอนรับปใหมคาดวาความตองการบริโภคจะมีมากขึ้น 
แตเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นเอื้ออํานวยใหแมไกออกไขคอน
ขางมาก ขณะทีค่วามตองการบรโิภคเพิม่ขึน้ไมมากนกั แนวโนม
คาดวาเดือนหนาราคาจะทรงตัว
 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 
พ.ย. 2560 มีปริมาณจํานวน 22.96 ลานฟอง มูลคา 65.45 
ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน ต.ค. 2560 มีปริมาณจํานวน 14.80 

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 
รอยฟองละ 338 บาท สูงข้ึนจากรอยฟองละ 336 บาท 
ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.60 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 
ภาคเหนือ รอยฟองละ 348 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 313 บาท 
และภาคใต รอยฟองละ 359 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปดคละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 360 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 377 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 4.51
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ลานฟอง มูลคา 44.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.14 และ
รอยละ 45.51 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไขไกท่ีเกษตรกรขายได เฉลีย่ท้ังประเทศรอยฟองละ 
253 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 256 บาท ของเดือนที่ผานมา
รอยละ 1.18 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ รอยฟอง
ละ 276 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยฟองละ 283 บาท 
ภาคกลาง รอยฟองละ 235 บาท สวนภาคใต  ไมมรีายงาน สวนราคา
ลูกไกไขตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ตัวละ 10.00 บาท ลดลง
จากตัวละ 12.20 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 18.37

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 
จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 245 บาท ลดลงจาก
รอยฟองละ 251 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.39
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 73.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
72.93 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.27 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 92.89 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.31 บาท สวนภาคกลางและภาคใต 
ไมมีรายงานราคา

 รายการ ม.ค. 60 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 60 ม.ค. 61

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 61.30 61.30 59.03 60.35 63.86 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.32

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

59.90 59.90 58.00 63.84 68.70 62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.5 44.50 42.61

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 35.12 35.12 36.01 37.59 39.45 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.65

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

35.7 35.70 36.22 34.25 40.00 39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 279 279 258 252 266 271 271 274 278 248 245 256 253

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

289 289 255 255 288 291 289 304 302 266 261 251 245

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 344 344 341 333 334 335 335 336 338 336 336 336 338

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

400 400 377 370 380 380 380 338 400 400 400 377 360

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 99.44 99.44 98.67 97.93 97.38 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 96.01

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.88 77.88 78.45 77.26 77.19 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.13

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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เดือน

โคเนื้อ

(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย
ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 93.01 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 
93.70 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.74 โดยแยกเปน
รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 92.30 บาท ภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 92.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 
93.19 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 96.45 บาท
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนมกราคม 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนมกราคม 2561

 ป 2560 ไทยจับปลาเปดลดลงมากกระทบตอผูผลติปลาปน 

 เมื่อเร็วๆ น้ีมีรายงานจากกรมประมงวา ปริมาณปลาเปด

ขึ้นที่ทาเทียบเรือในภาคใตในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2560 

ทีไ่ดจากจงัหวัดชมุพร สงขลา ปตตาน ีระนอง และภเูกต็ มปีรมิาณ

รวม 22,096 ตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 

16.10 โดยในเดือนกันยายน 2560 มีปลาเปดปริมาณ 2,740 ตัน

เพิ่มขึ้นเล็กน อยจากเดือนที่ผ านมาร อยละ 0.20 แตเมื่อ

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา ลดลงถึงรอยละ 

25.60 เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนสงผลตอการทําประมง

และทรพัยากรธรรมชาติทีล่ดลง ประกอบกบัต้ังแตป 2558 รฐับาล

เรงดาํเนนิการแกไขปญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย (IUU fishing) 

อยางตอเน่ืองรวมทัง้ปญหาเรือ่งแรงงาน ทาํใหเรอืประมงบางสวน

จํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดไมสามารถออกทําการ

ประมงได สงผลถึงปริมาณปลาเปดลดลงอยางมาก และสงผล

ตอผูประกอบการปลาปนบางรายหยุดและเลิกกิจการไป สําหรับ

การผลิตปลาปนของไทยป 2559 ผูประกอบการมีการใชปลาเปด 

(ปลาเรือ) เพื่อใชผลิตปลาปนรอยละ 55 เศษเหลือจากวัตถุดิบ

นําเขาหรือจากโรงงานทูนากระปองรอยละ 18 เศษเหลือ

จากวัตถุดิบในประเทศ (ซูริมิ) รอยละ 17 และเศษเหลือจาก

แหลงอื่นๆ อีกรอยละ 10 (สมาคมผูผลิตปลาปนไทย) 

 สําหรับราคาปลาเปดคุณภาพดีประมาณการป 2560 เฉลี่ย

ราคา 8.63 บาทตอกิโลกรัม ลดลงจาก 8.87 บาทตอกิโลกรัม

ของป 2559 รอยละ 2.71 เนื่องจากปลาเปดที่จับไดมีปญหาจาก

การตรวจสอบยอนกลับของแหลงที่มา ประกอบกับจีนซึ่งเปน

ผูคาสาํคญัเคยสัง่ช้ือปลาปนของไทยในปริมาณมากเปนอนัดบัตนๆ 

แตในปจจุบันลดการสั่งซื้อจากไทยลงเปนอันดับ 7 เพราะจีน

ยังมีสต็อกปลาปนอยูในระดับสูง 

 อยางไรก็ตาม ชาวประมงทีท่าํการประมงจับปลาเปดเพือ่เปน

วัตถุดิบในการผลิตปลาปนจะตองมีแหลงที่มาสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับไดและตองไดจากการทําประมงที่ไมผิดกฎหมาย 

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

(IUU Fishing) ขณะท่ีแนวโนมของผูผลิตอาหารสัตวก็มีความ

ตองการปลาปนท่ีมีคุณภาพมีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผูประกอบการปลาปนและชาวประมงที่จับปลาเปด

เพื่อผลิตปลาปน นอกจากนี้ชาวประมงจะตองมีการดูแลรักษา

สัตวนํ้าหลังการจับ (Post harvest) เพื่อใหสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่

จับไดมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลรักษาปลาเปดใหมีคุณภาพจึง

จะสงผลใหราคาเพิ่มขึ้นได

 ในเดือนมกราคม 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลากรุงเทพฯ 

ที่ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการประเมินได

รวมทั้งสิ้น 1,306 ตัน ลดลงจาก 1,800 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 

27.44 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูลทุกชนิด 1,210 ตัน 

ลดลงจาก 1,375 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 12.00 เปนสตัวนํา้จดื

ทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลานํ้าจืดที่ผานการประมูล

รวม 285 ตัน ลดลงจาก 383 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 25.59 

เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้  

 1.1 กุงสด มปีรมิาณกุงสดทกุชนดิทกุประเภทสงเขาประมลู

จาํหนายฯ 162 ตนั ลดลงจาก 165 ตนั ของเดอืนกอนรอยละ 1.82

 1.2 ปลาหมกึสด มปีรมิาณปลาหมกึสดทุกชนดิทกุประเภท

สงเขาประมูลจําหนายฯ 53 ตัน ลดลงจาก 74 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 28.38 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 5.40 

ตัน เทากับเดือนที่ผานมา      

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 8 ตัน 

ลดลงจาก 9 ตันของเดือนกอนรอยละ 11.11 

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนกุมภาพันธ 2561

 จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดวาจะมีสัตวนํ้าทุกชนิด

สงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลากรงุเทพฯ 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,501 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,306 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 14.93 โดยแยกเปนประเภทสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิด

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 159 ตัน ลดลงจาก 162 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.85
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 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 63 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 53 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 18.87

 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 6.30 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.40 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 16.67

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 8 ตัน เทากับเดือนที่ที่ผานมา

3. สถานการณการตลาดเดือนมกราคม 2561

 ป 2560 ไทยสงออกกุงในเอเชียเพิ่มขึ้นแตสงไปสหรัฐฯ

และอียูลดลง คาดวาป 2561 จะสงออกกุงดีขึ้น

 มีรายงานจากวารสารขาวกุ งเดือนธันวาคม 2560 วา 

ไทยสงออกกุงในชวงเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน 2560 รวมทัง้สิน้

เปนปริมาณ 186,964 ตัน มูลคา 62,598 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปริมาณ 182,144 ตัน มูลคา 61,676 ลานบาทในชวงเดียวกัน

ของปที่ผานมา รอยละ 2.66 และ 1.49 ตามลําดับ โดยสงออก

ไปยังกลุมประเทศเอเชีย สหรัฐอเมริกา กลุมอียู ออสเตรเลียและ

ประเทศอื่นๆ สําหรับการสงออกกุงกลุมประเทศเอเชียในชวง 

11 เดือนแรกของป 2560 เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคาคิดเปน

รอยละ 13.70 และ 8.59 ตามลําดับ กลุมประเทศอาเซียน

มปีระเทศทีส่าํคญัไดแก จีน ญ่ีปุน และประเทศอืน่ๆ จนีเปนผูนาํเขา

กุงจากไทย ในชวง 11 เดือนแรกเปนปริมาณ 7,302 ตัน มูลคา 

2,286 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคารอยละ 39.46 และ 

35.91 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยายตัว

อยางตอเน่ืองและผูบริโภคมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น สวนญี่ปุ นมีการ

นาํเขากุงจากไทยเปนปรมิาณ 37,774 ตัน มลูคา 13,808 ลานบาท 

ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 2.59 แตมูลคาลดลงรอยละ 5.46 

 สาํหรบัการสงออกกุงไทยไปสหรฐัอเมรกิาในชวง 11 เดอืนแรก 

ลดลงทั้งปริมาณและมูลคารอยละ 6.37 และ 3.60 ตามลําดับ 

เนื่องจากสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนไปซื้อกุงจากอินเดียเพิ่มขึ้น ซึ่งเปน

กุงขนาดเลก็และราคาถกูกวาไทย รองลงมาชือ้จากอนิโดนเีซยีและ

เอกวาดอร แตอยางไรก็ตาม จากสถานการณทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐฯ ทีก่าํลังปรบัตัวดีขึน้ทัง้จากตลาดหุนทีม่กีารซือ้ขายกนัมาก 

รวมทั้งอัตราการจางงานที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น คาดวาสถานการณ

การคาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นในชวงตนป 2561 นี้ (INFOFISH 

Trade News No. 23/2017) 

 สวนการสงออกกุงไทยไปยังกลุมประเทศอียูในชวง 11 เดือนแรก 

ลดลงทั้งปริมาณและมูลคารอยละ 12.68 และ 11.58 ตามลําดับ 

เนื่องจากกลุมประเทศอียูปรับเปลี่ยนไปซื้อกุงจากเวียดนามที่มี

ราคาถูกกวาเพิ่มข้ึน และท่ีสําคัญคือผลกระทบจากอัตราภาษี

ศลุกากรทีอ่ยีเูกบ็จากผูนาํเขากุงจากไทยทีอ่ตัราภาษจีเีอสพีกุงสด

ที่รอยละ 12 และของกุงแปรรูปที่รอยละ 20

 ทางด านสถานการณผลิตกุ  งของไทยสมาคมกุ  งไทย

ประมาณการผลผลิตกุงของไทย ป 2560 โดยรวมประมาณ 

300,000 ตัน ใกลเคียงกับปที่ผานมา ทั้งนี้เปนผลมาจากสภาพ

อากาศแปรปรวนและจากภาวะเอลนินโญ ทําใหฝนตกชุกและ

เกิดนํ้าทวมในหลายพื้นที่ และการแกไขปญหาโรคตายดวนหรือ 

EMS โดยการปรับปรุงฟารมเพื่อฟนฟูสภาพบอเลี้ยง รวมทั้งการ

จัดการเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพ ทําใหลดความเสียหายจาก

โรคระบาดกุงมีคุณภาพและในภาพรวมทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น

 อยางไรก็ตาม เกษตรกรจะตองเลี้ยงกุงควบคูกับการรักษา

สิ่งแวดลอมและผลิตตามความตองการของผูบริโภคท่ัวโลก 

ซึ่งจะทําใหการเพาะเลี้ยงกุงของไทยกลับมายั่งยืนได สําหรับ

การผลิตกุงป 2561 คาดวาสถานการณนาจะดีข้ึนกวาป 2560 

เนื่องจากปจจัยตางๆ ทั้งเรื่องโรคและภูมิอากาศมีแนวโนม

ในทางทีเอื้อตอสภาวะการ

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนมกราคม 2561

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนมกราคม 2561 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้ 

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ176.83 บาท ลดลงจาก 178.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.66 

  ราคาขายสงกุงขาวขนาดกลาง (60 ตวั/ก.ก.) จากตลาด

กลางชมรมผูคากุงสมุทรสาคร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 183.32 บาท

เพิม่ขึน้จาก 179.20 บาท/กโิลกรมั ของเดอืนทีผ่านมารอยละ 2.30 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 171.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 117.50 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 46.15 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 265.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 180.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 47.22

 4.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายไดเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 78.59 บาท เพิ่มขึ้นจาก 70.35 บาท/กิโลกรัม ของ

เดือนที่ผานมารอยละ 11.71
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  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มข้ึนจาก 

80.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 6.25 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.87 บาท ลดลงจาก 86.44 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.66

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลีย่กโิลกรมัละ 130.00 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 120.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 8.33 

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 43.49 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 43.52 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.07

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลาเฉลี่ย 75.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 70 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 7.14

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาที่ชาวประมงขายปลาเปด

ได 8.12 บาท/กโิลกรมั เพิม่ขึน้จาก 7.98 บาท/กโิลกรมั ของเดอืน

ที่ผานมารอยละ 1.75

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 36.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

35.25 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.13

5. แนวโนมของราคาเดือนกุมภาพันธ 2561 

 จากการศกึษาวเิคราะหทางสถติิ คาดคะเนแนวโนมของราคา

เดือนกุมภาพันธ 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาท่ีชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 177.00 เพิ่มขึ้นจาก 176.83 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.10

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/ก.ก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 182.00 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 183.32 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.72   

 5.2 ปลาหมกึกระดองสด ราคาทีช่าวประมงขายไดคาดวา

จะอยูในระดับ 174.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 171.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.75

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 222.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

265.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 16.22

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 75.00 บาท/กโิลกรัม ลดลงจาก 78.59 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 4.57

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา

คาดวาจะอยูในระดับ 83.00 บาท/กิโลกรัมลดลงจาก 85.00 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.35 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาท่ีชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 86.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 85.87 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.15 

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาจะอยูในระดับ 

130.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา   

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะอยู

ในระดับ 44.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 43.49 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 1.17

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพาน

ปลา คาดวาอยูในระดับ 73.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 75.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.67 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.06 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 8.12 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.74

  ราคาปลาปนชนิดโปรตีน 58% - 60% ในตลาด

กรงุเทพฯ คาดวาอยูในระดบั 36.00 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัเทากบั

เดือนที่ผานมา
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 53.12 70.00

ก.พ. 49.28 70.00
มี.ค. 52.25 70.00
เม.ย. 53.33 70.00
พ.ค. 52.25 70.00
มิ.ย. 51.88 70.00
ก.ค. 47.38 70.00
ส.ค. 47.99 70.00
ก.ย. 45.99 70.00
ต.ค. 41.89 70.00
พ.ย. 42.96 70.00
ธ.ค. 43.52 70.00

ม.ค. 61 43.49 75.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 71.34 120.00

ก.พ. 80.18 120.00
มี.ค. 83.58 120.00
เม.ย. 89.34 120.00
พ.ค. 83.09 120.00
มิ.ย. 83.12 120.00
ก.ค. 82.89 120.00
ส.ค. 86.52 120.00
ก.ย. 86.78 120.00
ต.ค. 86.13 120.00
พ.ย. 87.25 120.00
ธ.ค. 86.44 120.00

ม.ค. 61 85.87 130.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 201.54 186.84

ก.พ. 215.09 217.62
มี.ค. 218.26 226.50
เม.ย. 187.64 169.25
พ.ค. 169.14 165.00
มิ.ย. 172.87 174.17
ก.ค. 174.90 175.00
ส.ค. 177.91 177.82
ก.ย. 174.36 173.20
ต.ค. 170.42 172.92
พ.ย. 181.47 177.60
ธ.ค. 178.00 179.20

ม.ค. 61 176.83 183.32
หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54

100

80

60

40

20

0
ก.ค. ส.ค.

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาดุกบิ๊กอุย
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

150

120

90

60

30

0

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาชอน

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

300
275
250
225
200
175
150
125
100

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 735 กุมภาพันธ 256144

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 8.28 33.23

ก.พ. 8.24 32.00
มี.ค. 8.29 34.79
เม.ย. 8.08 33.50
พ.ค. 8.55 33.00
มิ.ย. 8.38 33.00
ก.ค. 8.35 33.00
ส.ค. 8.44 33.75
ก.ย. 8.55 34.00
ต.ค. 8.32 34.00
พ.ย. 8.07 34.00
ธ.ค. 7.98 35.25

ม.ค. 61 8.12 36.00
หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 159.17 180.00

ก.พ. 136.25 180.00
มี.ค. 172.04 180.00
เม.ย. 126.67 180.00
พ.ค. 115.33 180.00
มิ.ย. 110.00 180.00
ก.ค. 112.00 180.00
ส.ค. 129.00 180.00
ก.ย. 111.00 180.00
ต.ค. 122.93 180.00
พ.ย. 145.63 180.00
ธ.ค. 117.50 180.00

ม.ค. 61 171.00 265.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
ม.ค. 60 40.00 70.00

ก.พ. 36.98 70.00
มี.ค. 44.15 75.00
เม.ย. 41.89 75.00
พ.ค. 58.00 75.00
มิ.ย. 54.93 75.00
ก.ค. 57.63 77.5
ส.ค. 79.59 80.00
ก.ย. 80.19 80.00
ต.ค. 69.27 80.00
พ.ย. 68.74 80.00
ธ.ค. 70.35 80.00

ม.ค. 61 78.59 85.00
หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคม
การประมงแหงประเทศไทยเปดเผยหลังจากการหารือรวม
กับพลเอกประวิตร วงษสุวรณ รองนายกรัฐมนตรี วารัฐบาล
เห็นชอบกับขอเสนอในการขยายเวลาทําการประมง เน่ืองจาก
วันทําการประมงที่ไดรับอนุญาตในรอบป 2560 ตั้งแตเมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ซึ่งใกลจะหมดเวลาแลว 
สงผลใหผูประกอบการเรือประมงไดรับความเดือดรอนในการ
ประกอบอาชพี นอกจากนีไ้ดเหน็ชอบกบัหลกัการซือ้เรอืประมง
คืนจากชาวประมงและไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดเพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากมี
การดําเนินการไดเร็วจะทําใหในป 2561 มีจํานวนเรือลดลง
จากเดิม 2,000 ลํา
  ทั้งนี้ ผูประกอบการเรือประมงไดรับความเดือดรอน
สวนหนึ่งมาจากที่ปริมาณสัตวนํ้าที่ลดลงนั้นเกิดจากปญหา
ทรัพยากรสัตว นํ้าน อยกว าศักยภาพการจับสัตว  น้ําของ
ชาวประมง ประกอบกบัหลงัจากทีร่ฐับาลออกมาตรการควบคมุ
เพือ่แกปญหา IUU ทาํใหผูประกอบการประมงจาํนวนมากยกเลกิ
กจิการ และหากรฐับาลซือ้เรอืในราคาครึง่หนึง่จากราคาจรงิของ
เรอืทีถู่กกฎหมายกจ็ะทาํใหจาํนวนเรอืลดลง และในอนาคตเมือ่
จํานวนเรือลดลงก็จะสงผลตอปริมาณสัตวนํ้าในทะเลสามารถ
ฟนฟูมีมากพอที่เรือประมงจะจับได ซึ่งก็จะไมสงผลกระทบ
ตอทัพยากรสัตวนํ้า สําหรับจํานวนเรือที่ลดลงนั้น มีผลตอการ
นําไปคํานวณวันที่เรือประมงที่จะสามารถออกไปจับสัตวนํ้า 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงได มอบหมายให
กรมประมงจัดสรรวันเพิ่มวันทําการประมงอยางเหมาะสมเพื่อ
ชวยเหลือชาวประมงชั่วคราว โดยใชวิธีการนําปริมาณสัตวน้ํา
ที่ไดจัดสรรใหกับเรือประมงไวแลวตามการประเมินคาผลผลิต
สงูสุดทีย่ัง่ยนื (maximum sustainable yield : MSY) แตไมได
ถูกจับมาใชประโยชน ไดแก 1) เรือประมงที่ยกเลิกใบอนุญาต

กรมประมงขยายเวลาใหเรือประมงพาณิชย

ออกทําการประมงป 2561 ไดอีก 3 เดือน

ทําการประมงพาณิชย 2) เรือที่มีใบอนุญาตทําการประมง
พาณิชยแตไมไดออกทําการประมง อาจเนื่องจากที่ขาดแคลน
แรงงานหรือเรือไมมีความพรอม 3) เรือที่มีการวัดขนาดจาก
ทัง้ 3 ฝาย (กองทพัเรอื กรมเจาทาและกรมประมง) หากมขีนาด
เล็กลงทําใหปริมาณสัตวน้ําคงเหลือก็สามารถนํามาจัดสรรวัน
ทําการประมงเพิ่มเติมภายในรอบระยะเวลาที่เหลืออยูของ
ปการทําประมง 2560 คือ ตั้งแต 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2561 เพื่อเพิ่มวันทําการประมงใหแกชาวประมงที่มีอยูและมี
ใบอนญุาตทาํการประมงพาณชิยทีไ่ดรบัความเดอืดรอนจากการ
มวีนัทาํการประมงไมเพียงพอ โดยมแีนวทางในการจดัสรร ดงันี้
 1. ฝงอาวไทย ใหเรือประมงอวนลอม เรือประมงจับ
ปลากระตักทําการประมงไดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สวน
เรืออวนลากจะไดรับวันทําประมงเพิ่มจากที่มีอยูแลวอีกลําละ 
42 วัน เชน ถามีวันทําประมงเหลืออยู 10 วัน จะไดรับวันทํา
ประมงเพิ่มเปน 52 วัน ขณะที่เรือที่หมดวันทําการประมงแลว 
ก็จะไดวันที่ทําการประมงจํานวน 42 วัน เปนตน
 2. ฝงอันดามัน เรือทั้งหมดสามารถทําการประมงได
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่ง ดร.อดิศร พรอมเทพ อธิบดี
กรมประมง ไดเพิ่มเติมวาแนวทางการเพิ่มวันทําการประมงนี้
เปนเพียงมาตรการชั่วคราว และจะใชถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
เทาน้ัน จึงขอความรวมมือจากจากชาวประมงทุกทานในการ
บริหารจดัการวนัทาํการประมง โดยปฏิบัติตามระเบยีบกฎหมาย
อยางเครงครัด 
 อยางไรก็ตาม แนวทางการชวยเหลือชาวประมงครั้งนี้ 
ถือวาเปนของขวัญปใหมเพื่อเปนกําลังใจในการประกอบอาชีพ 
และเพื่อชวยเหลือใหชาวประมงที่มีวันเหลือนอยทําการประมง
ตอไปได ภายใตการบริหารจดัการทรัพยากรสตัวนํา้ใหเกดิความ
สมดุลและใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2559 2560

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

ลูกสุกรขุน 1,832 1,800 1,764 1,700 1,750 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 19.91 19.00 18.27 16.19 15.00 17.00 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 15.36 16.14 17.50 15.50 17.41 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50

ลูกเปดไขซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/เมตริกตัน

รายการ
2559 2560

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

21-0-0 6,867 6,833 6,933 6,667 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533

46-0-0 9,600 10,300 10,833 10,133 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800

16 - 20 - 0 12,267 12,233 12,000 11,900 11,867 11,900 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033

16 - 16 - 8 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767

15 - 15 - 15 16,667 16,600 16,000 16,000 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000

13 - 13 - 21 16,933 16,900 16,550 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2559 2560

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

เลขาธิการ สศก. เดินทางตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจ สศท.2

 วันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งมอบนโยบาย
แกขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก (สศท.2) 
โดยมี นายบุญลาภ โสวัณณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และ
เจาหนาที่ใหการตอนรับ

✤

สศท.4 รวมพิธีเปดงาน

วันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2561

 วนัที ่26 มกราคม 2561 นายฉตัรชัย  เตาทอง ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่4 
จังหวัดขอนแกน (สศท.4) นําทีมขาราชการและเจาหนาที่รวมพิธีเปดงานวันเกษตรภาคอีสาน 
ประจําป 2561 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน โดยมนีายสตัวแพทยธนิตย เอนกวทิย รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน
ในพิธี ซึ่งจัดขึ้นภายใตคําขวัญ “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพอ” 

 ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 รวมจัดนิทรรศการเก่ียวกับพระอัจฉริยภาพดานสารสนเทศการเกษตร
ของรัชกาลที่ 9 และนํากระดานเศรษฐีไปสาธิตใหเกษตรกรไดฝกปฏิบัติ รวมทั้งแจกเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร 
โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก 

✤
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สศท.6 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน“โครงการพัฒนาศักยภาพ ศกอ. เพื่อ ศพก.”

 วันที่ 29 -31 มกราคม 2561 นายสุชัย  กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) เปนประธานเปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา 
(ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)” ภายใตภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) 

✤

สศท.5 ทําบุญสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
(สศท.5) พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่ ไดจัดพิธีทําบุญวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 โดยนิมนตพระสงฆ จํานวน 9 รูป 
จากวัดหนองขอน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เจริญพระพุทธมนตเพื่อเปนสิริมงคลใหกับผูปฏิบัติงาน ณ ศาลาเอนกประสงค สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ทั้งนี้ ในชวงบายมีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธเชื่อมความสามัคคีเพื่อเชื่อมความรัก ความสัมพันธ 
และความสามัคคีของผูปฏิบัติงานภายในองคกรอีกดวย

✤

สศท.7 ลงสนามเก็บขอมูลการผลิตและตนทุนมันสําปะหลัง

 วันที่ 29 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2561 นายฉกาจ  ฉันทจิระวัฒน รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) มอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจปริมาณการผลิตมันสําปะหลังโรงงาน ป 2561 
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี ดวยวิธีการสุมสอบถามเกษตรกร (List Frame) และตั้งแปลง
เก็บเกี่ยวผลผลิตตอไร (Crop Cutting) พรอมทั้งสอบถามตนทุนการผลิตมันสําปะหลังและติดตามสถานการณที่จะสงผลกระทบ
ตอการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการผลติ เพือ่นาํไปประกอบการพจิารณาขอมลูปรมิาณการผลติรวมกบัคณะทาํงานพฒันาคณุภาพ
ขอมูลดานพืชภาคกลาง 

✤
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ผูอํานวยการ สศท.8 เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพารา

 วันที่ 24 มกราคม 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี 
(สศท.8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหการดําเนินการ
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนางจันทรธิดา มีเดช ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธานการประชมุฯ ณ หองประชมุการยางแหงประเทศไทยจงัหวดัสรุาษฎรธานี ในการน้ี ไดเขาเยีย่มชมการแปรรปูผลติภณัฑ
ยางพารา ณ ชุมนุมสหกรณอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต จํากัด ต.บานนา อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

✤

สศท.12 ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

(5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง)

 วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวจิรจิตต  ต้ังภากรณ ผู อํานวยการสวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค (สศท.12) รวมติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
(5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน โดยสัมภาษณเจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร ปราชญเกษตร 
และเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2561 ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร

✤
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เลขาธิการ สศก. รวมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561

 วันที่ 1 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมพิธีลงนามถวายพระพร 
เนื่องในวันข้ึนปใหม พุทธศักราช 2561 ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ นําคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมในพิธีฯ

✤
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ขาวประชาสัมพันธ



รองเลขาธิการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของ

สํานักงานเลขานุการกรม

 วันที่ 4 มกราคม 2561 นายฉันทานนท วรรณเขจร  รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร มอบนโยบายแนวทางการปฏบิตังิานของสาํนกังานเลขานกุารกรม พรอมรับฟงผลการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับบุคคลากร เพื่อรับทราบถึงปญหา และอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในป 2561 โดยมี นางศศิญา ปานตั้น  
เลขานกุารกรม เปนผูรายงานภาพรวมการดาํเนินงานของสาํนักงานเลขานุการกรม ณ หองประชมุ
ศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สศก. รวมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2561

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร รวมพิธี
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 ณ หนาอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ

✤

สศก. รวมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2561

การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

 วันที่ 8 มกราคม 2561 นางสาวทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) คร้ังที่ 1/2561 ณ หองประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก 
เพื่อพิจารณาขอมูลลักษณะสําคัญองคการ (ฉบับเต็ม) ของ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอมูลประเมินองคการตามโปรแกรม
คํานวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงาน
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

✤
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การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลฯ

 วันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนประธานเปดการอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลจากการแปล 
ปงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดรากอน ริเวอรอเวนิว จ.พิษณุโลก โดยมีนายชัฐพล 
สายะพันธ ปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการสวนภูมิสารสนเทศการเกษตร กลาวรายงานถึง
วัตถุประสงคในการจัดอบรม เพื่อประยุกตใชการเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

การประชุมกลุมลดความเหลื่อมลํ้าคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

 วันท่ี 5 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมกลุม
ลดความเหลื่อมลํ้าคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ณ สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ

✤

การสํารวจระยะไกลและเทคโนโลยีระบบการกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลก (GIS) รวมทั้งฝกปฏิบัติการสํารวจและตรวจสอบ
เชิงพื้นที่ในภาคสนาม ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชกับ
งานที่ไดรับมอบหมายตอไป
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รองเลขาธิการ สศก. รวมเปดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกภาคเหนือ

 วันที่ 18 มกราคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมพิธีเปดโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกภาคเหนือ และพิธีเปดโรงเรียนเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.เชียงใหม

✤

อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกภาคเหนือ และพิธีเปดโรงเรียนเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.เชียงใหม
✤
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เลขาธิการ สศก. รวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ 30 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน เทศกาล
โคนมแหงชาติ ประจําป 2561  ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สืบสานปณิธานพอ สานตออาชีพพระราชทาน” ในการนี้ นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมเฝาฯ รับเสด็จในครั้งนี้ดวย
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