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วิสัยทัศน

“องคกรชี้นําในการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรเกษตรของประเทศ
ไปสูการบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทําทาที

  และรวมเจรจาการคาสินคาเกษตรและความรวมมือดานเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจการเกษตร

  ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

 3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เปาประสงค

“องคกรมีความเปนเลิศดานการจัดทํายุทธศาสตรเกษตรและขอมูลสารสนเทศการเกษตร

เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ”

ยุทธศาสตร

 1. จัดทํายุทธศาสตรและมาตรการทางการเกษตรใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ

 2. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ

 3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและศักยภาพบุคลากร



 ตอนรับเดือนแหงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งปนี้ตรงวันที่ 

14 พฤษภาคม 2561 โดยวันพืชมงคล หมายถึง วันที่กําหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ เปนพระราชพิธีเกามาแตโบราณที่เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเกษตรกรของชาติ 

เพ่ือเปนการระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรที่มีตอเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสืบเนื่องมาตั้ งแต สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทําที่ทองสนามหลวง ประกอบดวย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล 

และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 พิธีพืชมงคล เปนพิธีทําขวัญเมล็ดพืชพันธุตางๆ เชน ขาวเปลือกเจา ขาวเหนียว 

ขาวฟาง ขาวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เปนตน มีจุดมุงหมายที่จะใหเมล็ดพันธุเหลานั้นปราศจาก

โรคภัย และใหอุดมสมบูรณเจริญงอกงามดี 

 พิธีแรกนาขวัญ เปนพิธีเริ่มตนการไถนาเพื่อหวานเมล็ดขาว มีจุดมุ งหมายที่จะ

ใหเปนอาณัติสัญญาณวา บัดนี้ฤดูกาลแหงการทํานาและเพาะปลูกไดเริ่มขึ้นแลว

 สําหรับวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากจะเปนพระราชพิธีโบราณ

เกาแกที่จะทําเพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลแกการเกษตรแลว วันดังกลาวยังถือเปน 

“วันเกษตรกร” อีกดวย เพื่อใหผูมีอาชีพทางการเกษตรไดระลึกถึงความสําคัญของการเกษตร 

โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะไดระลึกถึงความสําคัญของขาวและธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต

ในการหลอเล้ียงชีวิตใหเติบโตสมบูรณทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใดก็เพื่อพึงระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเปน

แบบอยางทางดานเกษตรกรรมแกราษฎร ชักนําใหมีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเปนเหตุ

ของความตั้งมั่นความเจริญไพบูลยของประเทศมาโดยตลอด

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บรรณาธิการแถลง
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 จากสถานการณการคาโลกที่มีความตกลงการคาเสรี

มากขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลมีนโยบายเปดการคาเสรี

ภายใตกรอบทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศตางๆ ซึ่งการเปด

เสรีการคาดังกลาว มีทั้งทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนและ

เสียประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบตอสินคาเกษตร

บางกลุมที่ยังขาดขีดความสามารถในการแขงขัน คณะรัฐมนตรี

จงึไดมมีตเิมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2547 เหน็ชอบใหจดัต้ังกองทนุ

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแขงขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกร

ท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา ทั้งทางตรงและ

ทางออม มีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น ทั้งน้ี 

การดําเนินงานกองทุนฯ อยู ภายใตการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการบริหารกองทนุปรบัโครงสรางการผลติภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธาน ซึ่ง

การอนุมัติและใชจายเงินกองทุนเปนไปตาม “ระเบียบคณะ

กรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” 

และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 มีกรอบและเงื่อนไข

การสนับสนุนเงินที่มีทั้งเงินจายขาด และเงินยืม/เงินหมุนเวียน 

โดยกองทุนฯ จะสนับสนุนเงินทุนใหกับโครงการที่หนวยงาน

ของรัฐหรือสถาบันเกษตรกรเปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งตอง

มกีารตัง้คณะกรรมการ/คณะทาํงานในหนวยงานเพือ่กาํกบัดแูล

การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ

 สําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดอนุมัติโครงการ

เพือ่ชวยเหลอืเกษตรกรแลว 25 โครงการ ในการพฒันาการผลิต

สนิคาเกษตร 10 ชนดิ ไดแก ขาว ปาลมนํา้มนั กาแฟ ชา มะพราว 

พริกไทย พืชผัก โคนม โคเนื้อ และสุกร รวมเปนเงิน 762.20 

ลานบาท มีเกษตรกรไดรับประโยชนประมาณ 100,000 ราย 

ซึ่งจากการติดตามประเมินผลโครงการที่ผานมา พบวา ชวยให

เกษตรกรสามารถพฒันาการผลติไดมากขึน้ เชน การสงเสริมปลูก

ปาลมพันธุดีทดแทนสวนเกา ชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3 ตัน

ตอไร เปน 3.5 ตันตอไร และการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนม 

ชวยใหคุณภาพน้ํานมดิบดีขึ้นและไดปริมาณผลผลิตนํ้านมดิบ

เพิ่มขึ้นจาก 10 กิโลกรัมตอตัวตอวัน เปน 17 กิโลกรัมตอตัว

ตอวัน เปนตน ในสวนของผลการดําเนินงานป 2560 ไดดําเนิน

การตอเนื่องจากปที่ผานมา ในการใหการสนับสนุนและติดตาม

ผลการดําเนินงานโครงการ เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลติโคเน้ือเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนั โครงการปลูก

ขาวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

พันธุขาวและรวบรวมผลผลิตขาว โครงการผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง

เพื่อทดแทนการนําเขา เปนตน และไดอนุมัติโครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตกาแฟ ของกลุมเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ 

วงเงิน 22.5 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โดย สวนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
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การผลิตและลดตนทนุการผลติเมลด็กาแฟของเกษตรกร รวมทัง้ 

ลดตนทนุการผลติกาแฟสาํเรจ็รปูของกลุมเกษตรกร นอกจากน้ี 

ในการดําเนินงานทีผ่านมา พบวา เกษตรกรยังขาดความรูความ

สามารถในการเขียนโครงการ การคิดวิเคราะหเพื่อวางแผน

การผลิต การตลาด สงผลใหเกษตรกรไมมีการเตรียมการเพื่อ

วางแผนรองรับความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอการประกอบ

อาชีพ จึงไดจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกร ในหลักสูตรการเขียน

โครงการและการวางแผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 รุน มีผู

เขารับการอบรม 250 คน ซึ่งจากการประเมินผลการอบรม พบ

วา ผูเขารบัการอบรมรอยละ 80 สามารถนาํความรูไปใชเพ่ือการ

วางแผนการประกอบอาชีพโดยใชตลาดนําการผลิต

 ทั้งนี้ การดําเนินงานกองทุนฯ เปนประโยชนในการ

เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิต การตลาด การ

แปรรูป และการสรางมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวยให

เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาที่ไดรับผลกระทบจาก

การคาเสรี และปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินคาที่ไมมีศักยภาพ

ไปสูสินคาท่ีมีศักยภาพ สาํหรบัโครงการพฒันาศกัยภาพการผลติ

กาแฟ ที่ไดรับอนุมัติในป 2560 มีการดําเนินกิจกรรมโครงการ

ประกอบดวย การจัดทําแปลงสาธิตนํารอง จํานวน 10 ราย เพื่อ

เปนตนแบบใหแกเกษตรกรรายอ่ืนๆ เหน็ถงึผลสาํเร็จในการเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตอยางเปนรูปธรรม 

และนาํไปสูการขยายผลในพืน้ทีข่องตนเองและเกษตรกรในพ้ืนที่

ใกลเคียง โดยจัดฝกอบรมใหความรู และรวมแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ กับเกษตรกรนํารอง ปละ 50 ราย จํานวน 3 ป 

รวมเปน 150 ราย ดําเนนิการโดยกรมวชิาการเกษตรรวมกับกรม

สงเสริมการเกษตร และกลุมเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ และเพื่อ

ใหมกีารพฒันาการผลติกาแฟแบบครบวงจร จงึจดัใหมกีจิกรรม

✤

พัฒนาธุรกิจกาแฟของกลุมเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ โดยการ

พัฒนาปรับปรุงโรงงานแปรรูปเดิมใหมีอุปกรณที่ทันสมัย และ

สามารถรองรับการผลิตกาแฟในพื้นที่กลุมเกษตรกรทําสวนเขา

ทะล ุเปนการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติกาแฟสาํเรจ็รปู และลด

การสูญเสียในการผลิตดวย

 ในสวนของแผนการดําเนินงานป 2561 มีโครงการ

ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จํานวน 4 โครงการ 

วงเงินรวม 79.95 ลานบาท ไดแก โครงการปรับโครงสราง

สินคากาแฟแบบครบวงจร วงเงิน 19.00 ลานบาท โครงการ

เพิม่ประสทิธภิาพขาวโพดเลีย้งสตัวเพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขงขัน วงเงิน 6.00 ลานบาท โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เลี้ยงโคขุนเพื่อรองรับตลาดในเขตภาคเหนือและอาเซียนของ

สหกรณโคขุนดอกคําใต วงเงิน 43.42 ลานบาท และโครงการ

ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสู

มาตรฐานระบบผลิตที่ยั่งยืน วงเงิน 11.53 ลานบาท ซึ่งจะไดมี

การนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทนุฯ เพ่ือพจิารณาตอไป 

✤
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โดย สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือนเกษตรกร

เรื่อง “แมฮองสอนโมเดลกับการแกไขปญหา

ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร”

 จงัหวดัแมฮองสอน มพีืน้ทีป่ระมาณ ๗.๙ ลานไร สวนใหญ
เปนพื้นที่ปาไม ครอบคลุมพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 
๙ ปา พื้นที่ประมาณ ๖.๙ ลานไร มีลักษณะทางกายภาพเปน
หุบเขา ลอมรอบดวยภูเขาสลับซับซอน มีหมอกปกคลุมตลอด
ทั้งป จึงไดชื่อวาเปน “เมืองสามหมอก” มีความยาวของจังหวัด
จากเหนือจรดใต ประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศ
แบบรอนชื้น ๓ ฤดู ในฤดูรอนจะรอนจัด ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก 
และฤดูหนาวจะหนาวจัด แบงการปกครองเปน ๗ อําเภอ 
๔๑๕ หมูบาน ไดแก อาํเภอเมอืงแมฮองสอน ขนุยวม ปางมะผา 
ปาย แมลานอย แมสะเรียง และสบเมย ทุกอําเภอมีพื้นที่สวน
ที่ติดกับสหภาพเมียนมา พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปา จํานวน 
๓๗๗ หมูบาน อยูนอกเขตปาเพยีง ๓๘ หมูบาน ในดานเศรษฐกจิ
และสังคม มีประชากรประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ คน หรือประมาณ 
๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน สวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายไทยใหญ 
หรอืทีเ่รยีกวา “ชาวไต” อาศยัอยูบนพืน้ทีร่าบ และชาวไทยภูเขา
อาศัยอยูบนพื้นที่สูง ซึ่งมีหลากหลายกลุม เชน กะเหรี่ยง หรือ
ปกาเกอะญอ ซึ่งเปนชาวเขากลุมที่มีมากที่สุด และกลุมอื่นๆ 
ไดแก มงหรือแมว ลีซอหรือลีซู มูเซอหรือลาหู และลัวะ เปนตน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนจังหวัดที่
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ๘,๘๒๑ บาทตอเดือน และ
สดัสวนประชากรยากจนสงูทีส่ดุ คอืรอยละ ๖๕.๒ ของประชากร
ทั้งหมด รวมถึงมีความเหลื่อมลํ้าดานรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ สําหรับภาคการเกษตร มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
ประมาณ ๐.๓๖ ลานไร หรือประมาณรอยละ ๔.๕ ของพื้นที่
จังหวัด มีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน ๓๗,๕๔๕ 
ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ ๖๒ ของครัวเรือนทั้งหมด 
พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว กระเทียม ถั่วเหลือง ขาวโพด
เลี้ยงสัตว กะหล่ําปลี พริก และดานปศุสัตว เชน โค กระบือ 
และสกุร ซึง่การผลติอาหารสวนใหญผลติเพือ่การบริโภคภายใน
จังหวัดเปนหลัก 

 จากการที่จังหวัดแมฮองสอนมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย
ตํ่าสุดและมีความเหลื่อมลํ้าสูง รัฐบาลจึงไดดําเนินนโยบาย
เพื่อการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ํา หรือ 
“แมฮองสอนโมเดล” เพื่อยกระดับรายได และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญคือ 
“การขบัเคลือ่นโครงการจดัทีด่นิทาํกินใหชมุชน (คทช.)” เปนการ
จัดที่ดินทํากินใหแกประชาชนคร้ังแรกในประเทศไทย โดย
เกษตรกรจะไดรบั สมดุประจาํตวัในการจดัสรรทีด่นิทาํกนิอยาง
ถูกตอง ซึ่งที่ดินดังกลาวไมสามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได 
การที่เกษตรกรไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินอยางถูกตอง 
จะชวยลดขอกีดกันทางการคาจากตางประเทศที่ไมรับซื้อ
ผลผลิตในพื้นที่ผิดกฎหมายและภาครัฐไมรับรอง และเปน
แนวทางการแกไขปญหาคนอยูกับปา ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ 
“สรางปา สรางรายได” เพื่อฟนฟูปาตนนํ้าลําธาร ที่ถูกทําลาย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดที่ทํากินใหชุมชน ในระยะแรก ดําเนินการใน
พื้นที่อําเภอเมืองแมฮองสอน จํานวน ๔ ตําบล ไดแก ปางหมู 
จองคํา ผาบอง และหวยโปง รวม ๑,๗๕๐ แปลง เปนการ
จัดที่ทํากินในพื้นที่ปาแมปายฝงซาย ซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๓, 
๔ และ ๕ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งประชาชนอยูตอเนื่องมา
กอนป ๒๕๔๑ โดยพื้นที่ที่จัดที่ทํากินในระยะแรกในพื้นที่ตําบล 
ปางหมแูละจองคาํ เปนทีอ่ยูอาศยั สวนตาํบลผาบองและหวยโปง
มีทั้งพ้ืนที่อยู อาศัยและพ้ืนที่เกษตรบางสวน และรัฐบาลมี
นโยบายที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดที่ทํากินให แก 
ประชาชนอีก ๕ โครงการ ในพื้นที่ ๕ ปา 
 จากการตดิตามสถานการณในพืน้ทีจ่งัหวดัแมฮองสอน 
ในดานเศรษฐกิจของครัวเรือน พบวา ครัวเรือน มีรายได
ภาคเกษตรเฉลี่ย ๓๗,๓๘๙ บาทตอครัวเรือนตอป รายไดนอก
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ภาคเกษตรเฉลี่ย ๔๓,๕๗๓ บาทตอครัวเรือนตอป ในดาน
หนี้สิน พบวา ประชากรที่มีหนี้สิน สวนใหญมีหนี้สินนอยกวา 
๖๐,๐๐๐ บาทตอครัวเรือน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ ๗๙.๙๕ 
ของครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้งหมด มีหนี้สินมากกวา ๖๐,๐๐๐ 
บาทแตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๑๙.๓๗ และมีหนี้สิน
มากกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพยีงรอยละ ๐.๖๘ ในดานสงัคมและ
วถิชีวีติความเปนอยูของประชาชน พบวา สวนใหญอยูอาศยัแบบ
พึง่พงิธรรมชาต ิเกษตรกรทีป่ระสบปญหาสวนใหญอยูบนพืน้ทีส่งู 
ซึ่งไมมีสิทธิ์ในที่ดินทํากิน การปลูกพืชไดผลผลิตนอย พืชที่ปลูก
ไมมีความหลากหลาย ทําใหมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนนอย 
ในขณะที่กลุมธุรกิจการคา บริการ ขาราชการ และประชาชน
ที่มีเงินเดือนประจํา มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนสูง ทําใหมี
ความเหลือ่มลํา้ทางรายไดสงู อยางไรกต็าม วถิชีวีติของเกษตรกร
ไมถึงข้ันลาํบากยากจน แมวาจะมรีายไดนอย เนือ่งจากมอีาหาร
เพียงพอตอการบริโภค มีการปลูกขาว พืชผัก ไมผล ที่เพียงพอ
ตอการบรโิภค และมอีาหารจากพชืปา โดยเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู
ไมคอยมีคาใชจายในการดํารงชีวิตมากนัก การมีวิถีชีวิตอยู
กับธรรมชาติ พื้นที่ปา ทําใหเกษตรกรไมนิยมกูเงินหรือลงทุน
มากนัก และการมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค แมวาจะมี
รายไดนอย ทําใหมีชีวิตความเปนอยูไดอยางมีความสุข 
 สําหรับวิถีชีวิตในดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
พบวา มีความแตกตางกันระหวางเกษตรกรบนพื้นที่สูงและ
เกษตรกรในพื้นที่ราบ พื้นที่เกษตรสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว 
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร โดยเกษตรกรบนพืน้ทีส่งูจะปลกูขาวไร 
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัมตอไร ปลูกบริเวณไหลเขา
หรือเชิงเขา มีการเตรียมดินในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน เกษตรกรบน
พื้นที่ราบจะปลูกขาวนาป ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 550 กิโลกรัม
ตอไร และนาปรังในบางพื้นที่ที่มีนํ้าชลประทาน พันธุที่นิยม
ปลูกเปนขาวหอม พันธุผสม กข.๒๑ โดยนาปจะปลูกในชวง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน สวนนาปรังจะปลูกในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม 
และเก็บเก่ียวในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ผลผลิตขาว 
ประมาณรอยละ ๘๐ ใชบริโภคภายในจังหวัด มีโรงสีขนาดใหญ 
๑ แหง และเปนโรงสีขนาดกลางและโรงสีชุมชนอีกประมาณ 
๑๒ แหง รองลงมาเปนพืน้ทีป่ลกูขาวโพด ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร 
สวนใหญปลูกในพื้นที่สูงกวาขาวไรตามไหลเขา มีโกดังรวบรวม
ผลผลิตในพ้ืนที่อําเภอขุนยวม ซึ่งกระจายผลผลิตไปยังบริษัท
รายใหญในพื้นที่จังหวัดลําพูน สําหรับพืชเศรษฐกิจหลักที่สราง
รายไดที่สําคัญคือกระเทียม ซึ่งจังหวัดแมฮองสอนมีพื้นที่ปลูก
กระเทยีมมากเปนอนัดบั ๒ รองจากจงัหวดัเชยีงใหม โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ปลูกกระเทียมหลังนาหรือกระเทียมดอ ซึ่งจะปลูก
ในชวงปลายฤดฝูน ประมาณเดอืนสงิหาคม-กนัยายน และเก็บเก่ียว
ผลผลิตในชวงประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม โดยจะใช
ฟางขาวคลุมแปลง กระเทียมที่เกษตรกรผลิตมีทั้งกระเทียม
พันธุและกระเทียมเพ่ือการบริโภค กระเทียมพันธุจะสามารถ
เก็บไดนาน ผลผลิตกระเทียมจะจําหนายใหแกพอคาในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน พอคาบางรายใชโกดังเก็บรวบรวม
กระเทยีมแหงเดยีวกบัโกดงัทีร่วบรวมผลผลติลาํไย พชืเศรษฐกจิ
หลกัอีกชนิดทีส่าํคญัคอืถัว่เหลอืง ซึง่จงัหวดัแมฮองสอนสามารถ
ผลิตถั่วเหลืองไดมากที่สุดในประเทศ มีการปลูก ๒ รุน ในชวง
ฤดูแลง และฤดูฝน ผลผลิตถั่วเหลืองพันธุจะกระจายไปยังเครือขาย
สหกรณแม ริมและแมแตง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
ในจังหวัดเชียงใหม และถั่วเหลืองเพื่อการบริโภคจะกระจาย
ไปยังผูประกอบการรายใหญในจังหวัดเชียงใหม และเครือขาย
ของสมาคมผูผลติน้ํามนัถัว่เหลอืงและน้ํามนัรําขาว และยงัมกีาร
ปลกูงา และถัว่ลสิง โดยถัว่เหลอืงและถัว่ลสิงทีป่ลกูในชวงฤดฝูน 
จะปลูกในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในชวง
เดือนกันยายน-ตุลาคม ในสวนของงา นิยมปลูกในชวงตนและ
ปลายฤดูฝน ซึ่งปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาการผลิตงา 
มากขึ้น หากมีฝนตกชุกหรือนํ้าขังจะเกิดโรคไดงาย และปญหา
ผลผลิตแตกเสียหาย จึงเปลี่ยนไปปลูกถั่วเหลืองแทน ทําให
ผลผลติไมเพยีงพอตอความตองการ นอกจากนี ้ยงัมกีารปลูกผัก 
เชน มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี พริก ซึ่งจะปลูกในพื้นที่สูงกวาพืช
ชนิดอื่น เนื่องจากตองมีอากาศเย็น รวมทั้งมีการปลูกไมยืนตน 
เชน กาแฟ และผลไม 
 สําหรับปจจัยที่สงผลใหจังหวัดแมฮองสอนมีรายได
เฉลีย่ตํา่กวาจงัหวดัอืน่ๆ ไดแก สภาพพืน้ทีซ่ึง่สวนใหญเปนภเูขา 
ผลผลิตทางการเกษตรตํ่า ชนิดพืชไมหลากหลาย โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ปญหาหลักของเกษตรกรคือ การไมมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง ทาํใหโอกาสในการเขาถงึความชวยเหลือของรฐั
มีนอยกวาจังหวัดอ่ืน ประกอบกับการผลิตพืชของเกษตรกร
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ในพื้นที่ที่ไมไดรับการรับรอง ทําใหเกษตรกรไมไดขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และไมแสดงจํานวนรายไดของครัวเรือน ปญหาโรค
และศัตรพืูชระบาดเพิม่ขึน้ ทาํใหตองใชสารกาํจดัศตัรพูชืเพิม่ขึน้ 
สงผลตอตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ วิถีชีวิตความ
เปนอยูของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิง่บนพืน้ทีส่งู ซึง่มอีาหาร
เพียงพอตอการบริโภค ความจําเปนในการใชจายมีนอย ทําให
เกษตรกรพอใจที่จะใชชีวิตอยูอยางมีความสุขแบบพอเพียง 
 ทั้งนี้ จากการสํารวจและติดตามสถานการณครัวเรือน
เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัแมฮองสอน พบวา แนวทางในการเพ่ิม
รายไดและสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ตามแนวทาง 
“แมฮองสอนโมเดล” มีดังนี้ 
 ๑. สนบัสนนุใหเกษตรกรทีไ่ดรบัการจดัสรรทีด่นิทาํกิน
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อใหสามารถเขาถึงโอกาสในการ
ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และดําเนินการสํารวจความ
ตองการดานพืช ประมง และปศุสัตว เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ดานการเกษตร
 ๒. ดําเนินการจัดตั้งสหกรณการเกษตรในพื้นที่ที่มีการ
จัดสรรที่ดินทํากิน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอาชีพ
และการแปรรูปผลผลิตสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
ยืดอายุผลผลิต อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการ
คั่วเมล็ดกาแฟ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา 
เชน อําเภอแมลานอย ขุนยวม ปาย เปนตน สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตร เชน 
การแปรรูป ถ่ัวเนาจากถั่วเหลือง เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตถั่วเนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมแมบานสตรี และ
วิสาหกิจชุมชน มีการผลิตถั่วเนากันอยางแพรหลาย รวมทั้ง 
การแปรรูปถั่วชนิดอื่นๆ เชน ถั่วคั่ว ซึ่งผลิตจากถั่วลายเสือและ
ถั่วเขียว และการผลิตนํ้ามันงา เปนตน รวมทั้งสนับสนุนการ
แปรรปูกระเทียม เชน กระเทยีมดอง และกระเทยีมเจยีว เปนตน
 ๓. การสงเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ ไดแก 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชวนเกษตรแบบแปลงใหญ 
เชน สนับสนุนการปลูกไผ อาโวคาโด กาแฟ แมคคาเดเมีย 
มะขามปอม และสมนุไพร แปลงใหญกาแฟ แปลงใหญถัว่เหลอืง 
แปลงใหญกระเทยีม แปลงใหญบกุ และแปลงใหญพรกิกะเหรีย่ง 
เปนตน ซึ่งการสงเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ จะชวย
เชื่อมโยงเครือขายดานการตลาด และการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกสในการขนสงและกระจายสินคาจากจังหวัด
แมฮองสอนไปยังจังหวัดอื่นๆ ดวย

 ๔. สนับสนุนการผลิตสินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน 
เชน มาตรฐาน GAP ซึ่งการผลิตพืชในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย
จะทําใหสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
จําหนายไปยังตางประเทศได
 ๕. การประชาสัมพันธสินคาของดีแมฮองสอนให
มากขึ้น เชน คุณคาและการใชประโยชนจากถั่วเนา ซึ่งเปน
อาหารที่ใหโปรตีนสูง ผูสูงอายุรับประทานไดงาย และสามารถ
นําไปประกอบอาหารไดหลากหลาย การสรางจดุเดนของสินคา
แมฮองสอนที่แตกตางจากพื้นที่อื่น เชน กระเทียมปาย กาแฟ
ดอยแมอูคอ เปนตน 
 ๖. การสนับสนุนเครือขายการทองเที่ยวเชิงเกษตร
นิเวศน (Agro-Tourism) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนทองถิ่น แหลงผลิต
สินคา วิสาหกิจชุมชน เชน หมูบานอัตลักษณ OTOP เพื่อการ
ทองเที่ยว อําเภอเมืองแมฮองสอน เปนตน
 ๗. การพัฒนาจุดผอนปรนทางการคาบานหวยตนนุน 
ในอาํเภอขนุยวม เขตตดิตอกบัเมอืงหลอยกอ ซึง่เปนเมอืงหลวง
ของรัฐคะยา สหภาพเมียนมา เปนเสนทางที่สามารถสัญจรไป
ยังเมืองตางๆ เชน เมืองตองอู รัฐฉาน เมืองมัณฑะเลย โดย
เฉพาะอยางยิ่ง สามารถไปยังเมืองหลวงเนปดอวดวยระยะทาง
ที่ใกลที่สุด ประกอบกับจังหวัดแมฮองสอนไมใชจังหวัดที่เปน
เสนทางผานไปยงัจงัหวดัตางๆ นกัทองเทีย่วจงึมเีฉพาะทีต่องการ
ไปจังหวัดแมฮ องสอนเทานั้น การพัฒนาจุดผอนปรนจะ
ชวยใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้น มีการคาการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
และมีการแลกเปลี่ยนสินคากับสหภาพเมียนมามากขึ้น เชน 
งา ซึ่งการผลิตในจังหวัดแมฮองสอนไมเพียงพอตอความ
ตองการ เปนตน

✤

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 738 พฤษภาคม 2561 7

บทความเศรษฐกิจการเกษตร



โดย นางสาวหิรัญญา สระสม
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

ออเจา!….นี่เจาคิดวาคนอโยธยาเรา

กินทิ้งกินขวางกระนั้นฤา???

แตสุดทายแลว แอปเปลทั้งสองลูกจะใหรสชาติที่ดีเหมือนกัน
และตอบสนองความหิวของคุณไดเชนกัน
 ในทุกป จะมีคนอดอยากหิวโหยจํานวนมากถึง 
815 ลานคน ในขณะที่ 1/3 ของผลผลิตสินคาผักและผลไม
ของโลกไดสญูเสยีไปหรอืถกูทิง้ไป เชน พบวาผกัและผลไมเกอืบ
คร่ึงหน่ึง (รอยละ 45) ถูกทิ้งไปทามกลางปญหาสภาพอากาศ
ที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในโลก
ของเรา ทําใหการตั้งคําถามเก่ียวกับการทิ้งผลไมที่มีรูปราง
นาเกลียดไมไดเปนเพียงเรื่องของจริยธรรมเทานั้น แตเปน
ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการใชทรพัยากรอยางคุมคาหรือไม เน่ืองจาก
เราตองใชตนทนุทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีณุคาจาํนวนมากในการ
ผลิตอาหาร เชน ตองใชนํ้าถึง13 ลิตรเพื่อปลูกมะเขือเทศ 1 ตน 
และตองใชนํ้าถึง 50 ลิตร เพื่อผลิตสมเพียง 1 ผล นอกจากนี้
ยังใชเมล็ดพันธุ ดิน แรงงาน และแมกระทั่งเชื้อเพลิงเพื่อขนสง
อาหาร จึงกลาวไดวา ทรัพยากรทั้งหมดเหลานี้ตองเสียเปลาไป
เมื่อผลไมที่ผลิตจากทรัพยากรเหลานี้ถูกคัดทิ้งไป
 การทิ้ งอาหารเ กิดขึ้นได ตลอดห วงโซ การผลิต 
ยกตัวอยางเชน ในกรณีของแครอทกลวย และมันฝรั่ง

“.... การะเกด! เจานี่ชางทําตัววิปลาสเสียนี่กระไร
กินอยูราวกับวาเมืองสองแควของเจา

เปนบานปาเมืองเถื่อนกระนั้น 
ฤาจักวาไปเอาอยางฟะรังคี

ที่เอาปากแทะกินสมสูกลูกไมทั้งเปลือก
ราวกับเปนนก หนู กระรอก...

ดูทีฤาแมแตบาวไพรในเมืองอโยธยาของเรานั้น 
จักกินฟกแฟงแตงกวา แตงโม แตงลาน

ก็ยังตองหั่นเฉือน ควานแคะ แกะสลัก ใหรูปรางนากิน
ลางที แตงกวาทั้งลูก ยังเหลือกินแคกระผีก

อยาวาแตเปลือกยังมิปอก
เชนกริยาแทะลูกไมเอากรงๆ อยางที่เจากระทําเยี่ยงนี้เลย...”

ทําไมการทําใจยอมรับผลไมและผักที่มีรูปราง

ผิดแผกจากที่เคยชิน จึงเปนสิ่งที่ดีสําหรับ

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และชวยบรรเทา

ปญหาความอดอยากหิวโหยของโลก

 มักกลาวกันวาความสวยงามขึ้นอยู กับสายตาของ
คนมองแตสําหรับสินคาผักและผลไมแลว ความสวยงามกลับ
สงผลตอการถูกคดัทิง้โดยไมคาํนงึถงึประโยชน ซึง่ประมาณ 1/3 
ของสินคาผักและผลไมที่ผลิตไดของโลกไมมีโอกาสแมแตจะได
ไปวางบนช้ันวางของในรานขายของชําเพราะพวกมันไดถูก
คัดท้ิงระหวางทางกอนที่จะถึงรานคา ในฐานะผูบริโภคเราจึง
ตองมจีติสาํนกึวา เราจะเลอืกซือ้แอปเปลรปูทรงวงรีทีม่สีซีดีจาง
หรือทรงกลมสีสันสวยงาม? แนนอนวาหนึ่งในน้ันจะทําให
ภาพในอินสตาแกรม (Instagram) ดูดีกวาอีกลูกแนนอน 

แครอท

 แครอทที่สามารถวางขายในซูเปอรมารเก็ตได จะตอง
ผานขั้นตอนมากมาย โดยตองผานขอกําหนดท่ีเขมงวดในการ
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มันฝรั่ง

 หากเราเรียนรูที่
จะยอมรับผลไมและผักที่
มีรูปรางผิดจากปกติ ก็จะ
สามารถชวยไมใหเกิดการ
ทิ้งขวางอาหารอันเกิดจากรูปลักษณของมันได
 พืชผักบางประเภทเกิดการสูญเสียหรือถูกทิ้งไป
ในกระบวนการแปรรูปเปนอาหารประเภทอื่นๆ ตัวอยางเชน 
มนัฝร่ังทีแ่ปรรูปเปนเฟรนชฟรายสจะถกูคดัสวนทีบ่รโิภคไดบาง
สวนทิง้ไปในขัน้ตอนทีถ่กูตัดใหเปนเสน และเน่ืองจากเสนมนัฝรัง่
เหลานี้เกิดการแตกหักไดงายในระหวางขั้นตอนการผลิตและ
การบรรจุภัณฑซึ่งชิ้นสวนที่แตกหักเหลานี้มักจะถูกโยนทิ้งไป 
เพราะถกูกวาการนาํมาใชใหม (Reuse) สาํหรบัมนัฝรัง่อืน่ๆ ทีไ่ด
รับความเสยีหายระหวางขัน้ตอนการบรรทกุหรือการขนสงจะถกู
คดัทิง้กอนสงไปโรงงานบรรจภัุณฑ ทัง้น้ี การพัฒนาตลาดสําหรบั
ผลิตภัณฑและการผลิตสินคาที่ตํ่ากวามาตรฐาน เชน มันฝรั่งที่
แตกหัก แตยังปลอดภัยตอการบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการ
และรสชาติที่ดี เปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยลดการทิ้งอาหารหรือ
การสูญเสียที่เกิดจากขอผิดพลาดในขั้นตอนการแปรรูป การ
บรรจุภัณฑหรือการขนสง
 คุณรูหรือไม? เรา
ใชนํ้า 50 ลิตร เพื่อผลิตสม
เพียง 1 ผล แตผลไมที่ผลิต
ไดเกือบครึ่งหนึ่งถูกทิ้งไป 
ในขณะทีม่ผีูอดอยากหวิโหย
จํานวนมากถึง 815 ลานคนในแตละวัน และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศสงผลกระทบตอการทาํเกษตรมากขึน้ ประเดน็
คําถามเก่ียวกับการทิ้งผลไมที่มีรูปรางไมสวยงาม จึงเปนเรื่อง
ของการใชทรัพยากรอยางคุมคาและความไมเทาเทียมในสังคม
 ดังนั้น ในฐานะผูบริโภค สามารถปองกันการทิ้งอาหาร
สวนใหญได โดยการเลอืกซือ้สนิคาทีม่รูีปรางไมสมบรูณสวยงาม
เก็บรักษาผลไมและผักอยางถูกวิธีและบริโภคส่ิงที่คุณมีอยูใน
ตูเย็นกอนที่จะซื้อใหม ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได ในชีวิต
ประจําวันเพื่อชวยลดจํานวนคนอดอยากหิวโหยและตอสูกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ดังนั้น ขอที่วางในหัวใจคุณใหกับผลไมที่มีรูปราง
ผิดไปจากปกติแตทําใหเราอิ่มทองและไมสรางขยะใหกับ
โลกใบนี้

ทิ้งขวางอาหารอันเกิดจากรูปลักษณของมันได

จํานวนมากถึง 815 ลานคนในแตละวัน และการเปลี่ยนแปลง

 คุณจะเลือกกลวย

แบบไหน? ในฐานะผูบริโภค

การเลือกผักและผลไมท่ีไม

สมบูรณหรือสุกเต็มที่แลว 

จะสามารถชวยประหยัด

ทรัพยากรทั้งหมดที่ ใช ใน

การผลิตอาหารได

“ทุกสรรพสิ่ง

ลวนมีความงามอยูในตัว 

แตใชวาทุกคนจะมองเห็นมัน” 

ขงจื้อ

คัดเลือกผักและผลไมของซูเปอรมารเก็ต ซึ่งในบางคร้ังแครอท
ตองผานเครื่องตรวจจับภาพเพื่อวิเคราะหขอบกพรองดานรูป
รางภายนอกหากพวกมันมีรูปลักษณที่แปลกไปจากปกติ เชน 
งอเล็กนอย สีสันไมสดใส ผิวมีตําหนิหรือหัก ก็จะถูกคัดทิ้งไป
เปนอาหารสัตวแมวาแครอทเหลานี้จะยังสามารถบริโภคได 
ซึ่งแครอทประมาณรอยละ 25–30 ไมสามารถนําไปขายยังราน
ขายของชําไดเพราะขอบกพรองทางกายภาพหรือความงาม 
อยางไรก็ตาม สําหรับตลาดของเกษตรกรหรือรานคาในฟารม
ทั่วไปยังสามารถขายแครอทเหลานี้ไดโดยมองขามมาตรฐาน
ที่เขมงวดบางอยางของซูเปอรมารเก็ต แลวคุณละ!!! คุณจะซื้อ
แครอทที่มีรูปลักษณไมปกติหรือไม?

กลวย

 กลวยเปนผลไมที่บอบช้ํางายซึ่งแมวาจะสามารถนํา
ไปวางขายในรานขายของชําหรือตลาดได แตวิธีการขนสงที่
นํากลวยมาวางเรียงซอนกันหรือการบรรจุภัณฑกลวยแบบ
เดิมๆ อาจสรางความเสียหายใหกับกลวยเหลานี้ได การบริหาร
จดัการขนสงกลวยแบบมกังายจะสงผลเสยีตอรปูลกัษณของมนั
และอาจทําใหเนาเสียเร็วขึ้น อีกทั้งผูบริโภคมักจะไมซื้อสินคาที่
สุกมากเกินไป นิ่มเปลี่ยนสีหรือเสียหาย ดังนั้นเคล็ดลับสําหรับ
ผูบรโิภคกค็อื ถาผูบรโิภคตัง้ใจทีจ่ะรบัประทานผลไมในวนัเดยีว
ใหเลือกซื้อผลไมที่สุกแลว เพราะถาไมมีใครเลือกมัน พวกมัน
ก็จะลงเอยในถังขยะแทนที่จะเปนอาหารของคน

แหลงที่มา:http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1100391/
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พ.จ.ท.เฉลียว นอยแสง

ครูบัญชีดีเดน ป 61

“ทําเกษตรจะไมจน ถาเราทําบัญชี”

 รัฐบาลไดมีนโยบายในการมุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยการปรับเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการที่ดี มีตนทุนการผลิตตํ่า และใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ผลิต โดยยึดหลักตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดสนองนโยบายดังกลาว ดวยการปฏิรูปภาค
การเกษตร นํานวัตกรรมเทคโนโลยีและองคความรู เขามาชวย
ขับเคลื่อนใหเกษตรกรรูจักวิธีลดตนทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส
ในการแขงขันสินคาเกษตร เพื่อสรางโอกาสในการแขงขันตาม
เปาหมายของประเทศตามแนวทางประชารัฐ
 พ.จ.ท.เฉลียว นอยแสง เกษตรกรดีเดน สาขาบัญชีฟารม 
ระดับภาค ประจําป 2561 ของจังหวัดชัยนาท ปจจุบันทําหนาที่
เป นประธานนาแปลงใหญจังหวัดชัยนาทและเป นประธาน
นาแปลงใหญของกลุมบานพระแกว อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ถือเปนผูที่ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน
ระยะเวลา 10 ป จากเดิมที่เคยรับราชการทหาร ภายหลังไดลาออก
มาประกอบอาชีพเลี้ยงวัวและเลี้ยงไก แตประสบกับปญหาราคา
เนื้อวัวตกตํ่าและไขหวัดนกระบาด จึงทําใหหันมาประกอบอาชีพ
ทาํนาและปลกูผกั และพยายามคดิคนหาวธิลีดตนทนุการผลติโดยใช
สารชีวภาพ เพื่อนํามาใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตร พรอมทั้ง
มกีารจดบนัทกึบญัชตีนทุนอาชพี ซึง่ไดรบัการแนะนาํจากสาํนกังาน
ตรวจบัญชีสหกรณชัยนาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ จนสามารถ
นาํขอมลูทางบญัชีมาวเิคราะหวางแผนการดาํเนนิงานดานการเกษตร 
ในการหาปจจัยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได
 หลังนําบัญชีมาปรับใชในการวางแผนการผลิตของตนเอง
แลว ก็ยังถายทอดองคความรู ด านบัญชีแกเกษตรกรในพื้นที่
นาแปลงใหญ เพือ่ลดตนทุนการผลติขาวและเพิม่ผลผลติทีม่คีณุภาพ 
รวมไปถึงเกษตรกรทั่วไป และคนในชุมชน เพื่อใหเห็นถึงประโยชน
ของการทําบัญชี รูจักจดบันทึกบัญชีรับ-จายในครัวเรือนและบัญชี
ตนทนุอาชพี เพือ่ใหรูถงึรายรบั-รายจายท่ีเกดิขึน้ แลวนาํมาวเิคราะห
หาแนวทางการลดตนทุนการผลิต ลดรายจาย เพิ่มรายได อีกทั้งยัง
สามารถใชขอมลูทางบญัชเีพือ่วเิคราะหหาแนวทางปรบัเปลีย่นอาชีพ
ที่เหมาะสมใหกับเกษตรกร ปจจุบันเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ
กลุมบานพระแกว จํานวนกวา 200 ราย ไดมีการจดบันทึกบัญชี
เพือ่นาํขอมลูไปใชในการประเมนิผลและวางแผนการประกอบอาชพี
ในฤดูการผลิตถัดไป

“…ในอดีตที่ผานมา เกษตรกรมักทําการเกษตรโดยที่ไมไดจดบันทึก
คาใชจายอะไรเลย เมือ่มเีจาหนาทีจ่ากกรมตรวจบญัชสีหกรณเขามา
ใหความรูดานบัญชี จึงทําใหเกษตรกรรูตนทุนการผลิต รูจักการใช
จายเงิน ทําใหลดรายจาย เพิ่มรายได อีกทั้งยังเก็บขอมูลจากบัญชี
ไวเพื่อสําหรับพยากรณการทําการเกษตรในฤดูตอไป ดังนั้นไมวาจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพตางๆ หากเราไมทําบัญชีควบคู
ไปดวย เราก็จะไมรูเลยวาสิ่งที่ทําไปนั้นจะดีข้ึนหรือแยลง อยางที่
คนทั่วไปพูดกันวา อาชีพเกษตร ยิ่งทํายิ่งจน แตความจริงแลวหาก
เราทําบัญชี เราจะรูผลลัพธไดเลย เพราะฉะนั้นเราจะไมจน ถาเรา
ทําบัญชี…” ครูเฉลียว กลาว
 ครูเฉลียว ยังนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูกและไมทําลายสิ่งแวดลอม อาทิ การทํานาแบบเปยก
สลับแหง การสกัดสมุนไพรไลแมลง และฮอรโมนนํ้าหมัก ซ่ึงผลิต
ข้ึนเองเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต โดยครูเฉลียวเลือกการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด โดยใชใหนอย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนานและ
กอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อีกทั้งยังมีการผลิต
เมล็ดพันธุขาวสงใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวชัยนาท เก็บไวทานและ
ใชเอง รวมทัง้จาํหนายใหแกคนในชุมชน ทาํใหเกษตรกรมคีวามอยูดี 
กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ปจจุบันครูเฉลียว นอยแสง ยังทําหนาที่เปนครูบัญชีอาสา
และกรรมการชมรมครบูญัชขีองสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณชัยนาท 
นับเปนบุคคลตัวอยางในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จจาก
การจดบันทึกบัญชี อีกทั้งยังปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม โดยถายทอด
ความรูดานบญัชีใหแกเกษตรกรและสงเสรมิการทาํบญัชสีูชมุชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการนํา
ระบบบญัชีมาใชในการบรหิารจดัการภาคการเกษตรอยางเหมาะสม 
ซึ่งทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง พึ่งพาตนเอง ประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น และมีเงินออม สามารถ
เปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี.
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ขาว

โดย : น.ส.ปองวดี จรังรัตน

น.ส.อินทุชญา ปานปวง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจําเดือน

เมษายน

2561

พืชอาหาร

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคา

ในประเทศ

 1.1 การผลิต

  ขาวนาป ป 2560/61

  คาดการณขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีเนื้อที่
เพาะปลูก 58.962 ลานไร ผลผลิต 24.074 ลานตันขาว
เปลือก ผลผลิตตอไร 408 กิโลกรัม เทียบกับป 2559/60 
มีเนื้อที่เพาะปลูก 58.645 ลานไร ผลผลิต 25.236 ลาน
ตันขาวเปลือก ผลผลิตตอไร 430 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูก 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 รอยละ 

5.12 และรอยละ 4.60 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากป 2560 มีปริมาณนํ้าฝนมากกวา
ปที่แลว เกษตรกรปลูกขาวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่นาที่เคยปลอยวางจากที่ประสบภัยแลง และในบางพื้นที่สามารถปลูกขาวได
สองรอบตามปกติ สวนผลผลิตตอไรลดลงจากปที่แลว เนื่องจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัย สงผลให
ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยคาดวา 
ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปริมาณ 15.039 ลานตันขาวเปลือก หรือรอยละ 62.48 ของ
ผลผลิตขาวนาปทั้งหมด

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 เดือนมีนาคม 2561 มีเนื้อที่เพาะปลูก 12.26 ลานไร ผลผลิต 8.17 ลานตันขาวเปลือก 
และผลผลิตตอไร 666 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 10.46 ลานไร ผลผลิต 6.62 ลานตันขาวเปลือก 
ผลผลิตตอไร 633 กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.23 รอยละ 23.34 และรอยละ 5.21 ตามลําดับ โดยเนื้อที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณนํ้าฝนมากกวาปที่แลว ทําใหปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสวนใหญและแหลงนํ้าตามธรรมชาติ
มปีรมิาณนํา้อยูในเกณฑด ีประกอบกบัเกษตรกรบางสวนปลกูชดเชยขาวนาปทีเ่สยีหายจากนํา้ทวม โดยขยายเนือ้ทีเ่พาะปลกู
เพิ่มขึ้นจากที่นาปลอยวางเมื่อ 1-2 ปที่แลว และบางพื้นที่ปลูกขาวไดสองรอบตามปกติ สําหรับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูก และการเจริญเติบโตของตนขาว 
  ผลผลิตออกสูตลาด ขาวนาปรังจะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม 2561 โดยคาดวาผลผลิต
จะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ปริมาณรวม 4.75 ลานตันขาวเปลือก หรือคิดเปนรอยละ 
58.19 ของผลผลิตขาวนาปรังทั้งหมด
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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)

0.848 2.426 2.326 1.271 0.537 0.425 0.196 0.101 0.036 8.166

- 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 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) โครงการสงเสริมการผลิต
ขาวอินทรีย 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) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาปและการชวยเหลือ
คาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให
ผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก
     (3) ดานการเงิน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบโครงการประกันภัยขาวนาป 
ปการผลิต 2560

 1.3 การคา

  ภาวการณซื้อขายขาวในเดือนเมษายน 2561 ราคาขาวเปลือกเจาที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นเล็กนอย เมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผานมา เนื่องจากอยูในชวงที่ผลผลิตขาวนาปรังออกสูตลาดมาก ประกอบกับตางประเทศมีความตองการนําเขา
ขาวเพิ่มขึ้น สงผลใหราคาสงออกขาวปรับตัวสูงขึ้นดวย 
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 1.4 การสงออก

  ป 2560 ไทยสงออกขาว 11.628 ลานตันขาวสาร มูลคา 174,506 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 
ที่สงออกได 9.883 ลานตันขาวสาร มูลคา 154,434 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.65 และ
รอยละ 12.99 ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ) ไทยสงออกขาว 1.913 ลานตันขาวสาร มูลคา 30,318 ลานบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 1.219 ลานตันขาวสาร มูลคา 33,718 ลานบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 56.93 แตมูลคาลดลงรอยละ 10.08 (ที่มา : กรมศุลกากร)

 1.5 การนําเขา

  ต้ังแตป 2549 ตามพันธกรณี WTO ไทยจะตองเปดตลาดนําเขาขาวตามพันธกรณีในปริมาณ 249,757 ตัน 
ภาษีนําเขาขาวในโควตาอัตรารอยละ 30
  ป 2560 ไทยนําเขาขาว 19,502 ตันขาวสาร มูลคา 472 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สงออกได 
14,630 ตันขาวสาร มูลคา 339 ลานบาท โดยทั้งปริมาณและมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 33.30 และรอยละ 39.23 
ตามลําดับ (ที่มา : กรมศุลกากร)
  ป 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ) ไทยนําเขาขาว 2,838 ตันขาวสาร มูลคา 71 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของป 2560 ที่สงออกได 1,217 ตันขาวสาร มูลคา 34 ลานบาท โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นมากกวา 
1 เทาตัว (ที่มา : กรมศุลกากร)

2. สถานการณการผลิตและการคาของโลก

 2.1 สถานการณขาวโลก

  1) การผลิต

   ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2560/61 ประจําเดือน
เมษายน 2561 วาจะมีผลผลิต 487.462 ลานตันขาวสาร (727.3 ลานตันขาวเปลือก) สูงขึ้นจาก 486.151 ลานตันขาวสาร 
(725.5 ลานตันขาวเปลือก) หรือสูงขึ้นรอยละ 0.27 จากป 2559/60

  2) การคาขาวโลก

   บญัชสีมดลุขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดคาดการณบญัชสีมดุลขาวโลกป 2560/61 ณ เดอืนเมษายน 
2561 วาผลผลิต ป 2560/61 จะมี 487.462 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นจากป 2559/60 รอยละ 0.27 การใชในประเทศ
จะมี 480.145 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.34 การสงออก/นําเขาจะมี 48.636 ลานตันขาวสาร 
เพ่ิมขึน้จากปท่ีผานมารอยละ 1.36 และสตอ็กปลายปคงเหลอื 144.424 ลานตันขาวสาร เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมารอยละ 5.34
   โดยประเทศที่คาดวาจะสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร กัมพูชา จีน  
กายานา อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย และเวียดนาม สวนประเทศที่คาดวาจะสงออกลดลง ไดแก อียู รัสเซีย อุรุกวัย 
สหรัฐอเมริกา และไทย
   สาํหรบัประเทศท่ีคาดวาจะนาํเขาเพิม่ขึน้ ไดแก เบนนิ คาเมรนู ไอเวอรีโ่คสต คิวบา อยี ูกานา กนิ ีอนิโดนเีซยี 
อิรัก ญี่ปุน เคนยา เนปาล ไนจีเรีย ฟลิปปนส เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส สวนประเทศที่คาดวาจะนําเขาลดลง 
ไดแก บังคลาเทศ บราซิล อิหราน มาเลเซีย เม็กซิโก โมแซมบิค แอฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา
   ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น ไดแก บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส สวนประเทศ
ที่คาดวาจะมีสต็อกคงเหลือปลายปลดลง ไดแก อินเดีย ญี่ปุน ไทย และสหรัฐอเมริกา 
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 2.2 สถานการณขาวของประเทศผูผลิตและผูบริโภคที่สําคัญ 

  เวียดนาม

  ภาวะราคาขาวเมื่อสัปดาหที่ผานมาปรับตัวสูงขึ้นทามกลางขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทําสัญญาขายขาว
แบบรัฐตอรัฐกับประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส ขณะที่อุปทานขาวขาวมีปริมาณจํากัดจากการที่เกษตรกรบางสวน
ไดปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกขาวหอมมากขึ้น โดยราคาขาวขาว 5% อยูที่ 435-440 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้นจาก 
425-430 เหรยีญสหรัฐฯ ตอตนั เมือ่เทยีบกบัสัปดาหกอน โดยกรมศุลกากร (General Department of Vietnam Customs) 
รายงานวา ในเดือนมีนาคม 2561 เวียดนามสงออกขาวได 658,818 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 94 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ
ที่ผานมา หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้ ชวงไตรมาสแรกของป 2561 เวียดนาม
สงออกขาวประมาณ 1.49 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
  ที่มา : สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโฮจิมินห Oryza.com และ Riceonline.com

  ฟลิปปนส

  ฟลิปปนสอนุมัตินําเขาขาวจํานวน 250,000 ตัน โดยวางแผนเปดประมูลแบบ G to G จากประเทศไทย
หรือเวียดนาม เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกขาวที่ลดลงตํ่าสุดในรอบ 20 ป ซึ่งเปนเหตุใหราคาขาวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
รอยละ 3-4 ต้ังแตชวงปลายเดือนมกราคมที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ระดับราคาขาว
ในประเทศท่ีปรับตัวสูงขึ้นยังสงผลตอระดับอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นใกลเคียงรอยละ 4.3 ในเดือนมีนาคม ซึ่งถือเปนการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 5 ป โดยการนําเขาขาวจํานวน 250,000 ตัน นี้จะชวยเพิ่มระดับสต็อกขาวของ NFA 
ทีจ่ะทําการขายออกสูตลาดในราคาทีถู่กกวา และรกัษาเสถยีรภาพราคาขาวในประเทศ ทัง้นี ้การสงมอบขาวจาํนวนดงักลาว
จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
  องคการอาหารแหงชาติ (National Food Authority; NFA) รายงานวา ขณะนี้เตรียมที่จะนําเขาขาวผานการ
ซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ (G to G) จํานวน 250,000 ตัน โดยคาดวาจะมีการสงหนังสือเชิญไปยังหนวยงานของรัฐบาลไทยและ
เวียดนามตามที่ไดมีการลงนามขอตกลงไว ซึ่งคาดวาจะมีการประชุมหารือในวันที่ 19 เมษายน 2561 และจัดการประมูล
ประมาณวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยชนิดขาวที่จะมีการประมูล คาดวาเปนขาวขาว 25% จํานวน 250,000 ตัน กําหนด
สงมอบระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2561 สํานักงานสถิติแหงชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) 
รายงานวา ในชวงไตรมาสแรกของปนี ้คาดวาจะมผีลผลติขาวเปลอืกประมาณ 4.59 ลานตนั ลดลงจากทีเ่คยประมาณการณ
ไวเมื่อเดือนมกราคม 4.67 ลานตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรลดลงจากภาวะการระบาดของแมลงศัตรูพืช
ในพื้นที่เพาะปลูก ทั้งนี้ ในป 2560 ฟลิปปนสมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 19.276 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9 
เมื่อเทียบกับจํานวน 17.627 ลานตัน ในป 2559 สําหรับสต็อกขาว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 มีจํานวน 1.697 ลานตัน 
ซึ่งเพียงพอสําหรับการบริโภค 50 วัน (คํานวณจากความตองการบริโภควันละ 34,000 ตัน) นอยกวาระดับที่รัฐบาลกําหนด
ไวที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกขาวลดลงรอยละ 5.48 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.796 ลานตัน ในเดือนกุมภาพันธ 2561 และ
ลดลงรอยละ 22.0 เมื่อเทียบกับจํานวน 2.176 ลานตัน ในชวงเดียวกันของป 2560 ทั้งนี้ สต็อกขาวในคลังของ NFA 
มีจํานวน 0.044 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 89.03 เมื่อเทียบกับจํานวน 0.397 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
(คิดเปนรอยละ 2.56 ของสต็อกขาวทั้งหมด และมีเพียงพอสําหรับการบริโภคเพียง 1 วัน) โดยสต็อกขาวของ NFA ลดลง
จากเดอืนกุมภาพนัธ 2561 ประมาณรอยละ 29.11 ขณะทีส่ต็อกในคลงัของเอกชน (Commercial warehouses) มจีาํนวน 
0.553 ลานตัน ลดลงประมาณรอยละ 11.74 เมื่อเทียบกับจํานวน 0.627 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา (คิดเปน
รอยละ 32.6 ของสตอ็กขาวทัง้หมด และมเีพยีงพอสาํหรบัการบรโิภค 16 วัน) และลดลงจากเดอืนกมุภาพนัธ 2561 ประมาณ
รอยละ 14.42 สวนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจํานวน 1.1 ลานตัน ลดลงรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ
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จํานวน 1.152 ลานตันในชวงเดียวกันของปที่ผานมา (คิดเปนรอยละ 64.84 ของสต็อกขาวทั้งหมด และมีเพียงพอสําหรับ
การบริโภค 33 วัน) แตเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 2561 ประมาณรอยละ 1.17
  ที่มา : รอยสเตอร, Oryza.com และ Riceonline.com

  อินโดนีเซีย

  อินโดนีเซียคาดการณวา ในป 2561 จะนําเขาขาวเพิ่มเปน 1.3 ลานตัน เนื่องจากตองการรักษาเสถียรภาพ
ราคาขาวและเพิ่มปริมาณขาวในสต็อก โดยที่ผานมา BULOG ไดตั้งเปาการรับซื้อขาวภายในประเทศในป 2561 จํานวน 
2.7 ลานตนัขาวสาร แตจนมาถึงเดอืนมนีาคมมกีารรบัซือ้ไดเพยีงปรมิาณ 650,000 ตันเทานัน้ การเผชญิปญหาขาวราคาแพง
กอนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและปริมาณขาวในสต็อกที่มีไมเพียงพอ ทําใหรัฐบาลประกาศนําเขาขาวปริมาณ 500,000 ตัน 
ในเดือนมกราคม โดยในเดือนมีนาคมที่ผานมาขาวปริมาณ 261,000 ตัน สงถึงอินโดนีเซีย และรัฐบาลไดประกาศขยาย
ระยะเวลาการนําเขาขาวจํานวนที่เหลือออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน
  ทั้งนี้ USDA รายงานวาปริมาณการบริโภคขาวตอหัวของชาวอินโดนีเชียลดลงประมาณรอยละ 1.6 ตอป 
สวนหนึง่เปนผลมาจากการทีป่ระชากรหนัไปบริโภคอาหารทีมี่แปงสาลเีปนสวนประกอบมากขึน้ โดยผูมีรายไดระดบัปานกลาง-
ปานกลางระดับบนมีการบริโภคอาหารแบบตะวันออกมากขึ้น เชน ขนมปง พาสตา จากเดิมที่บริโภคขาวทั้ง 3 มื้อ 
เปลี่ยนไปบริโภคขนมปงหรืออาหารจําพวกเสนเปนอาหารเชาแทน
  ที่มา : World grain

3. ราคาขาวไทยในเดือนเมษายน 2561 มีดังนี้

 3.1 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได

  ราคาขาวเปลือกเจานาปหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,155 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 15,106 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 0.32 และสูงขึ้นจากตันละ 9,092 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 66.68 
  ราคาขาวเปลอืกเจาความชืน้ 15% เฉลีย่ตันละ 7,737 บาท ราคาสงูขึน้จากตันละ 7,635 บาท ของเดอืนมนีาคม 
2561 รอยละ 1.34 และสูงขึ้นจากตันละ 7,551 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 2.46

 3.2 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

  ราคาขาวสารหอมมะลิ ชั้น 2 (ใหม) เฉลี่ยตันละ 33,850 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 32,550 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 3.99 และสูงขึ้นจากตันละ 19,225 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 76.07
  ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 12,484 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,836 บาท ของเดือนมีนาคม 
2561 รอยละ 5.47 และสูงขึ้นจากตันละ 11,594 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 7.68

 3.3 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี

  ราคาขาวหอมมะลิ 100% (ใหม) เฉลี่ยตันละ 1,144 ดอลลารสหรัฐฯ (35,413 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 
1,143 ดอลลารสหรัฐฯ (35,423 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 0.09 (ลดลงในรูปเงินบาทรอยละ 0.03) และ
สูงขึ้นจากตันละ 652 ดอลลารสหรัฐฯ (22,295 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 75.46 (สูงขึ้นในรูปเงินบาท
รอยละ 58.84)
  ราคาขาว 5% เฉลี่ยตันละ 450 ดอลลารสหรัฐฯ (13,930 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 433 ดอลลารสหรัฐฯ 
(13,421 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 3.93 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 3.79) และสูงขึ้นจากตันละ 
380 ดอลลารสหรัฐฯ (12,977 บาท/ตัน) ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 18.42 (สูงขึ้นในรูปเงินบาทรอยละ 7.34) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 30.9550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 2 สัปดาหของเดือนเมษายน 2561) 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตขาวโลก

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 32.650 -5.58

บราซิล 8.037 8.300 8.465 7.210 8.383 -0.56 8.075 -3.67

พมา 11.715 11.957 12.600 12.160 12.650 1.72 13.200 4.35

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 0.50 145.989 0.71

อิยิปต 4.675 4.750 4.530 4.000 4.800 -1.18 4.300 -10.42

อินเดีย 105.241 106.646 105.482 104.408 109.700 0.62 110.000 0.27

อินโดนีเซีย 36.550 36.300 35.560 36.200 36.858 0.14 37.000 0.39

ญี่ปุน 7.907 7.931 7.849 7.670 7.780 -0.66 7.590 -2.44

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

ปากีสถาน 5.536 6.798 7.003 6.800 6.850 4.35 7.500 9.49

ฟลิปปนส 11.428 11.858 11.915 11.000 11.686 -0.30 12.300 5.25

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 20.370 6.09

อื่น ๆ 41.854 40.514 40.601 41.006 41.40 -0.10 41.75 0.86

รวม 472.524 478.705 479.493 472.943 486.151 0.45 487.462 0.27

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 106.826 113.871 122.049 127.886 132.735 5.66 137.107 3.29

ผลผลิต 472.524 478.705 479.493 472.943 486.151 0.45 487.462 0.27

นําเขา 39.492 44.123 42.649 40.205 47.983 3.01 48.636 1.36

ใชในประเทศ 465.232 475.483 473.656 468.094 481.779 0.54 480.145 -0.34

สงออก 39.492 44.123 42.649 40.205 47.983 3.01 48.636 1.36

สต็อกปลายป 113.871 122.049 127.886 132.735 137.107 4.66 144.424 5.34

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2561 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสงออกขาวของโลก

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 0.392 -5.10 0.400 2.04

ออสเตรเลีย 0.460 0.404 0.323 0.165 0.187 -23.63 0.325 73.80

บราซิล 0.830 0.852 0.895 0.641 0.594 -9.10 0.750 26.26

พมา 1.163 1.688 1.735 1.300 3.350 20.38 3.500 4.48

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 1.173 20.49 1.600 36.40

อียู 0.203 0.284 0.251 0.270 0.369 12.13 0.280 -24.12

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 12.560 2.21 13.200 5.10

ปากีสถาน 4.126 3.700 4.000 4.100 3.600 -1.69 4.000 11.11

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 0.175 5.16 0.160 -8.57

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 6.488 -2.78 6.700 3.27

สหรัฐฯ 3.295 2.947 3.381 3.373 3.384 1.90 3.150 -6.91

ไทย 6.722 10.969 9.779 9.867 11.615 10.38 10.500 -9.60

อื่น ๆ 1.675 1.509 1.173 1.134 1.006 -12.24 1.031 2.49

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.983 3.01 48.636 1.36

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 0.114 1.335 0.598 0.035 2.324 26.98 1.800 -22.55

เบนิน  - 0.350 0.400 0.450 0.525 #VALUE! 0.550 4.76

บราซิล 0.712 0.586 0.363 0.786 0.741 3.81 0.600 -19.03

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 5.500 9.82 5.500 0.00

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 0.650 -0.47 0.700 7.69

กินี 0.360 0.520 0.420 0.650 0.725 17.62 0.800 10.34

อินโดนีเซีย  - 1.225 1.350 1.000 0.300 #VALUE! 1.300 333.33

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 1.070 -5.16 1.100 2.80

ญี่ปุน 0.690 0.669 0.688 0.685 0.679 -0.09 0.685 0.88

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 0.860 -1.15

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 1.200 -4.36 1.400 16.67

ซาอุดิอาระเบีย 1.326 1.459 1.601 1.300 1.300 -1.54 1.300 0.00

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 1.054 1.74 1.000 -5.12

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 0.787 3.29 0.775 -1.52

อื่น ๆ 15.992 15.642 14.524 14.328 17.16 0.53 17.03 -0.77

รวม 39.492 44.123 42.649 40.205 47.983 3.01 48.636 1.36

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 8.000 0.38 8.100 1.25

พมา 10.400 10.450 10.500 10.400 10.000 -0.83 9.900 -1.00

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 0.14 142.700 0.89

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 95.778 -0.16 97.350 1.64

อินโดนีเซีย 38.127 38.500 38.300 37.800 37.500 -0.51 37.400 -0.27

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 4.706 0.46 4.870 3.48

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 13.000 0.78

เวียดนาม 21.600 22.000 22.000 22.500 22.000 0.59 22.100 0.45

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 12.000 1.15 11.170 -6.92

อื่น ๆ 61.561 65.725 63.887 64.682 71.772 2.95 67.694 -5.68

รวม 465.232 475.483 473.656 468.094 481.779 0.54 480.145 -0.34

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

(ประมาณการเดือน เมษายน 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 0.966 1.592 1.205 0.849 #VALUE! 1.895 123.20 111.43

จีน 49.832 60.500 69.000 78.500 86.500 14.61 93.989 8.66

อินเดีย 25.500 22.800 17.800 18.400 20.550 -6.26 20.000 -2.68

อินโดนีเซีย 6.476 5.501 4.111 3.509 3.165 -17.15 4.063 28.37

ญี่ปุน 2.857 3.007 2.821 2.552 2.491 -4.29 2.266 -9.03

ฟลิปปนส 1.487 1.695 2.410 2.110 1.996 8.41 2.696 35.07

ไทย 12.808 11.999 11.270 8.403 4.238 -22.65 3.188 -24.78

สหรัฐฯ 1.156 1.025 1.552 1.475 1.462 8.69 1.056 -27.77

อื่น ๆ 13.755 15.522 18.922 17.786 16.705 5.39 17.166 2.76

รวม 113.871 122.049 127.886 132.735 137.107 5.66 144.424 5.34

ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจําเดือนเมษายน 2561 

หมายเหตุ : ปริมาณการสงออกใชขอมูลจากกรมศุลกากร
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 แปงมันสําปะหลัง มีปริมาณสงออก 0.296 ลานตัน 
มูลคา 4,299 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 0.274 ลานตัน 
มูลคา 3,718 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 
8.03 และรอยละ 15.63 ตามลําดับ
 แปงมันสําปะหลังดัดแปร มีปริมาณสงออก 0.099 
ลานตัน มูลคา 2,160 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 0.081 
ลานตัน มูลคา 1,741 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปน
รอยละ 22.22 และรอยละ 24.07 ตามลําดับ 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคามันสําปะหลังใน

เดือนเมษายน 2561 สรุปไดดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา

 1.1 ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรขายได ณ 
ระดับไรนา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.51 บาท ราคาสูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 2.36 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 6.36 และ
สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.27 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา
รอยละ 97.64
 1.2 ราคามันเสนที่เกษตรกรขายได ณ ระดับไรนา เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5.31 บาท ราคาสงูขึน้จากราคากิโลกรมัละ 5.22 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.72 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 
3.91 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 35.81

2. ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 2.1 ราคาขายสงมนัเสน เฉลีย่กโิลกรมัละ 7.25 บาท สูงขึน้
จากราคากิโลกรัมละ 7.12 บาท ในเดือนที่ผานมารอยละ 1.83 
และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 4.75 บาท ในชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมารอยละ 52.63
 2.2 ราคาขายสงมันอัดเม็ด ไมมีรายงาน

มันสําปะหลัง

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

การผลิต

 ผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2561 (เริ่มออกสูตลาดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) คาดวามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
7.87 ลานไร ผลผลิต 27.24 ลานตัน ผลผลลิตตอไร 3.46 ตัน 
เมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ลานไร ผลผลิต 
30.50 ลานตนั และผลผลติตอไร 3.50 ตนั พบวา พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และผลผลิตตอไร ลดลงรอยละ 9.70, 10.67 และ 
1.06 ตามลําดับ โดยเดือนเมษายน 2561 คาดวาจะมีผลผลิต
ออกสูตลาด 2.52 ลานตัน (รอยละ 9.24 ของผลผลิตทั้งหมด)
 ทั้งนี้ผลผลิตมันสําปะหลังป 2561 ออกสูตลาดแลว 
(เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ปริมาณ 18.79 ลานตัน 
(รอยละ 68.96 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเดือน

มีนาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

 มันเสน  มีปริมาณสงออก 0.504 ลานตัน มูลคา 
3,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.482 ลานตัน มูลคา 
3,244 ลานบาท ในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 4.56 
และรอยละ 6.50 ตามลําดับ
 มันอัดเม็ด มีปริมาณสงออก 397.95 ตัน มูลคา 
3.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 143.16 ตัน มูลคา 
1.18 ลานบาทในเดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 177.98 
และรอยละ 169.49 ตามลําดับ
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวโลกป 2560/61 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 วามี 
1,036.07 ลานตัน ลดลงจาก 1,075.49 ลานตัน ในป 2559/60 
รอยละ 3.67 โดยสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล สหภาพยุโรป 
อารเจนตินา เม็กซิโก ยูเครน รัสเซีย แอฟริกาใต และไนจีเรีย 
ผลิตไดลดลง สงผลใหผลผลิตในภาพรวมของโลกลดลง

การคา

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของโลก ป 2560/61 วามี 1,069.19 ลานตัน 
เพิม่ข้ึนจาก 1,058.53 ลานตนั ในป 2559/60 รอยละ 1.01 โดย
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต 
แคนาดา เวียดนาม อิหราน และเกาหลีใต มีความตองการใช
เพิ่มขึ้น สําหรับการคาของโลก มี 150.26 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
141.64 ลานตัน ในป 2559/60 รอยละ 6.09 โดยสหรัฐอเมริกา 
บราซิล อารเจนตินา ปารากวัย และเมียนมาร สงออกเพิ่มขึ้น 
ประกอบกบัผูนาํเขา เชน สหภาพยโุรป เมก็ซโิก อยิีปต เกาหลใีต 
เวียดนาม อิหราน โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย จีน เปรู 
โมรอกโค ตุรกี และชิลี มีการนําเขาเพิ่มขึ้น (ตารางแนบทาย)
 เดือนเมษายน 2561 (1-15 เมษายน 2561) ปริมาณ
การสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว 544 ตัน (สมาคมพอคาขาวโพด
และพืชพันธุไทย)

ราคา 

 สรุปราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเดือนเมษายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดความชื้น
ไมเกนิ 14.5 % เฉลีย่กโิลกรมัละ 8.30 บาท ทรงตวัเมือ่เทยีบกบั
เดือนมีนาคม 2561 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.97 บาท 
ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 39.03 สําหรับขาวโพด
เลี้ยงสัตวความชื้นเกิน 14.5 % เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.90 บาท 

ลดลงจากกโิลกรมัละ 7.15 บาท ของเดอืนมนีาคม 2561 รอยละ 
3.50 แตเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.52 บาท ของเดือนเมษายน 
2560 รอยละ 52.65
 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวขายสงในตลาดกรุงเทพฯ 
ทีโ่รงงานอาหารสตัวรับซือ้เฉลีย่กิโลกรัมละ 10.50 บาท เพิม่ขึน้
จากกิโลกรัมละ 10.29 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 
2.04 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.96 บาท ของเดือนเมษายน 
2560 รอยละ 31.91 สําหรับราคาขายสงที่ไซโลรับซื้อเดือนนี้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.78 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.50 บาท 
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 2.95 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม
ละ 6.50 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 50.46
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.เฉลี่ยตันละ 355.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,989 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 341.00 ดอลลาร
สหรัฐ (10,574 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 4.11 
และเพิม่ขึน้ในรปูของเงนิบาท ตนัละ 415.00 บาท เมือ่เทยีบกบั
เดอืนเมษายน 2560 เฉลีย่ตนัละ 241.00 ดอลลารสหรัฐ (8,243 
บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นรอยละ 47.30 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาท
ตันละ 2,746.00 บาท
 ราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 
2561 ขาวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 เฉลี่ยตันละ 151.87 
ดอลลารสหรัฐ (4,766 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 148.82 
ดอลลารสหรัฐ (4,678 บาท/ตัน) ของเดือนมีนาคม 2561 

 2.3 ราคาขายสงแปงมันประเภทสตารช ชั้นพิเศษ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 15.95 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 15.32 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.11 และสูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 
10.95 บาท ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 45.66

3. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี 

 3.1 ราคาสงออกมันเสน ราคาเฉลี่ยตันละ 252 ดอลลาร
สหรัฐฯ สูงขึ้นจากราคาตันละ 236 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน

ทีผ่านมารอยละ 6.78 และสงูขึน้จากตนัละ 160 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 57.50
  3.2 ราคาสงออกมันอัดเม็ด ไมมีรายงานราคา
 3.3 ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยตันละ 
548 ดอลลารสหรัฐฯ ราคาสงูขึน้จากตนัละ 521 ดอลลารสหรฐัฯ 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 5.18 และสูงขึ้นจากตันละ 329 
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 66.57

บัญชีสมดุลขาวโพดเลี้ยงสัตวโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561)
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 230.90 213.93 7.93

ผลผลิต 1,036.07 1,075.49 -3.67

นําเขา 150.26 141.64 6.09

สงออก 150.26 141.64 6.09

ใชในประเทศ 1,069.19 1,058.53 1.01

สต็อกปลายป 197.78 230.90 -14.34

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
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ขาวฟางเลี้ยงสัตว

 โดย : นางจิตรา เดชโคบุตร
น.ส.ภาณุมาศ ตุยตาจม

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตขาวฟางโลก 
ป 2560/61 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2561 ม ี57.82 ลานตนั ลดลง
จาก 62.36 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 7.28 โดยประเทศ
ผูผลิตสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย ซูดาน อารเจนตินา 
บราซิล ไนเจอร มาลี และชาด ผลิตไดลดลง

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ขาวฟางโลก ป 2560/61 ม ี58.61 ลานตนั ลดลงจาก 62.67 ลานตนั
ของป 2559/60 รอยละ 6.48 โดย ไนจีเรีย เม็กซิโก ซูดาน 
สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา ไนเจอร มาลี ชาด และแคเมอรูน 
มีความตองการใชลดลง ดานการคาโลกคาดวามี 7.61 ลานตัน 
ลดลงจาก 7.67 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.78 

รอยละ 2.05 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 88.00 บาท 
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 เฉลี่ยตันละ 142.91 ดอลลาร

บัญชีสมดุลขาวฟางโลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561)

หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2560/61 ป 2559/60 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 4.99 5.30 -5.85

ผลผลิต 57.82 62.36 -7.28

นําเขา 7.61 7.67 -0.78

สงออก 7.61 7.67 -0.78

ใชในประเทศ 58.61 62.67 -6.48

สต็อกปลายป 4.20 4.99 -15.83

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

โดย ออสเตรเลีย ยูเครน และจีน สงออกลดลง ประกอบกับ 
ญ่ีปุน เม็กซิโก สหภาพยุโรป เคนยา และแอฟริกาใต นําเขา
ลดลง (ตารางแนบทาย) 

ราคา 

 ราคาขาวฟางแดงคละทีเ่กษตรกรขายไดเดอืนเมษายน 
2561 ไมมีรายงานราคา

ถั่วเขียว

โดย : นายปวเรศ เมืองสมบัติ

น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 ถ่ัวเขียว ป 2560/61 คาดการณ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 857,963 ไร ผลผลิต 111,497 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 130 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 868,833 ไร ผลผลิต 109,781 ตัน และผลผลิตตอไร 126 
กิโลกรัม พบวาเนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 1.25 แตผลผลิต และ
ผลผลิตตอไร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และรอยละ 3.17 ตามลําดับ

ราคา

 ความเคลือ่นไหวของราคาในเดือนเมษายน 2561 มดีงันี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถัว่เขยีวผวิมนัเมลด็ใหญชนดิคละ เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 

22.03 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.37 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 3.09 แตลดลงจากราคากิโลกรัมละ 
22.41 บาท ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 1.70
 ถั่วเขียวผิวดําชนิดคละ เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนน้ีเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 
26.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2561 
 ถั่ ว เขียวผิวมันเกรดบี เ ดือนน้ีเฉ ล่ียกิ โลกรัมละ 
24.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2561
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
19.00 บาท บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 13.64           
 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 2 เดือนน้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 
15.00 บาท บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท
ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 6.25 และลดลงจากราคา
กิโลกรัมละ 20.00 ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 25.00
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท 
สงูขึน้จากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท ของเดอืนมนีาคม 2561 

สหรฐั (4,947 บาท/ตนั) เพิม่ขึน้รอยละ 6.27 แตลดลงในรูปของ
เงินบาทตันละ 181.00 บาท
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ถั่วเหลือง

โดย : น.ส. จรินทรทิพย จงใจรักษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชนํ้ามัน

การผลิต

 เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองป 2560/61 มีประมาณ 

135,386 ไร ลดลงจาก 137,254 ไร ของปทีผ่านมารอยละ 1.36 

โดยผลผลติรวมทัง้หมดประมาณ  38,079  ตนั  สงูขึน้จาก  37,765  ตนั 

ของปที่ผานมารอยละ 0.83 และผลผลิตเฉลี่ยตอไร สูงขึ้นเปน 

281 กิโลกรัม จาก 275 กิโลกรัม ของปที่ผานมารอยละ 2.14 

ตางประเทศ

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐประมาณการผลผลิตถั่วเหลือง

โลกป 2560/61 ประจาํเดอืนเมษายน 2561 มปีระมาณ 334.81 

ลานตัน ลดลงจาก 350.76 ลานตัน ของปที่ผานมารอยละ 4.55 

 ราคาทีเ่กษตรกรขายไดของถัว่เหลอืงชนดิคละในเดอืนนี้

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.44 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.79 บาท 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 4.12 และลดลงจากกิโลกรัมละ 

16.79 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.08 

รอยละ 8.33 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.00 ของเดือน
เมษายน 2560 รอยละ 13.04
 ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.

 ถ่ัวเขียวผิวมันเกรดเอ เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 
26.94 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.93 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 8.06 
 ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี เดือนนี้ราคากิโลกรัมละ 24.93 
สูงข้ึนจากราคากิโลกรัมละ 24.92 บาท ของเดือนมีนาคม 
2561 รอยละ 0.04 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.92 บาท 
ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 0.04 

 ถั่วเขียวผิวดําคละ ชั้น 1 เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 
19.90 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 22.92 บาท ของเดือน
มีนาคม 2561 รอยละ 13.18 
 ถัว่เขยีวผวิดาํคละ ชัน้ 2 เดอืนนีร้าคากโิลกรมัละ 15.88 
ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 16.88 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 5.92 และลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.90 บาท 
ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 24.02  
 ถั่วน้ิวนางแดง เดือนน้ีราคากิโลกรัมละ 26.74 สูงขึ้น
จากราคากิโลกรัมละ 24.72 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 8.17 และสูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.71 บาท 
ของเดือนเมษายน 2560 รอยละ 12.78

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร • ปที่ 63 ฉบับที่ 738 พฤษภาคม 256124

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร



ถั่วลิสง

โดย : นายปวเรศ เมืองสมบัติ
น.ส.สุดารัตน ผลพิบูลย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2560/61 2559/60

สหรัฐอเมริกา 119.52 116.92

บราซิล 115.00 114.10

อารเจนตินา 40.00 57.80

จีน 14.20 12.90

อินเดีย 9.00 11.00

ปารากวัย 9.20 10.67

แคนาดา 8.00 6.55

อื่น ๆ 19.89 20.82

รวม 334.81 350.76

ที่มา : Oilseeds : World Markets and Trade : April 2018

ในประเทศ 

การผลิต

 ถ่ัวลสิง ป 2560/61 คาดการณ ณ เดอืนธนัวาคม 2560 
(ผลผลิตออกสูตลาดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 
2561) มีเนื้อที่ปลูก 110,005 ไร ผลผลิต 34,055 ตัน และ
ผลผลิตตอไร 310 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป 2559/60 ที่มีเนื้อที่
ปลูก 120,359 ไร ผลผลิต 36,591 ตัน และผลผลิตตอไร 304 
กิโลกรัม พบวา เนื้อที่ปลูกลดลงรอยละ 8.60 และผลผลิตลดลง
รอยละ 6.93 แตผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 

ราคา

 ความเคลื่อนไหวของราคาในเดือนเมษายน 

2561 มีดังนี้

 ราคาที่เกษตรกรขายได

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.66 บาท 
สูงข้ืนจากกิโลกรัมละ 25.91 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 14.47 และสูงขื้นจากกิโลกรัมละ 28.00 บาท ของ
เดือนเมษายน 2560 รอยละ 5.93

 ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.27 บาท 
สูงขื้นจากกิโลกรัมละ 42.17 บาท ของเดือนมีนาคม 2561 
รอยละ 0.24 แตลดลงจากกิโลกรัมละ 44.68 บาท ของ
เดือนเมษายน 2560 รอยละ 5.39

 ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ

 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ เฉล่ียกิโลกรัมละ 
60.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมนีาคม 2561 และเดอืนเมษายน 
2560
  ถัว่ลสิงกะเทาะเปลอืกชนดิคดัธรรมดา เฉลีย่กโิลกรมัละ 
51.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนมีนาคม 2561 และเดือน
เมษายน 2560

 ราคาขายสง ณ ตลาดกรุงเทพฯ ของกากถั่วเหลือง

ในเดือนนี้ไมมีรายงานราคา

 ราคาถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก เฉลี่ย

บุชเชลละ 1,045.98 เซนต ( 12.06 บาท/กก.) สงูขึน้จากบชุเชลละ 

1,042.08 เซนต (12.05 บาท/กก.) ในเดือนที่ผานมารอยละ 

0.37 และสูงขึ้นจากบุชเชลละ 946.89 เซนต (12.04 บาท/กก.) 

ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 10.46

 ราคากากถั่วเหลืองซื้อขายลวงหนา ณ ตลาดชิคาโก 

เฉลี่ยตันละ 381.50 ดอลลารสหรัฐฯ (11.97 บาท/กก.) 

สูงขึ้นจากตันละ 373.57 ดอลลารสหรัฐฯ (11.74 บาท/กก.) 

ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.12 และสูงขึ้นจาก ตันละ 311.21 

ดอลลารสหรัฐฯ (10.77 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป

ที่ผานมารอยละ 22.59

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หนวย : ลานตัน

รายการ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

ผลผลิต 43.07 44.12 2.44

นําเขา 3.11 3.26 4.82

สงออก 3.74 3.69 1.34

สกัดนํ้ามัน 18.24 18.44 1.10

สต็อกปลายป 2.26 2.68 18.58

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

โดย : น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ

นางอัมพิกา เพชรเสถียร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดวาป 2561 ผลผลติ
ปาลมนํา้มนัเดอืนเมษายนจะมปีระมาณ 1.488 ลานตนั คดิเปน
นํ้ามันปาลมดิบ 0.253 ลานตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาลมทะลาย 
1.239 ลานตัน คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบ 0.210 ลานตัน ของ
เดือนมีนาคม 2561 คิดเปนรอยละ 20.10 และรอยละ 20.48 
ตามลําดับ

การตลาด

 ราคานํ้ามันปาลมดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
 ราคานํ้ามันปาลมดิบซื้อขายลวงหนาตลาดมาเลเซีย
สงมอบในเดือนกรกฎาคม 2561 ปรับตัวลดลงอยูที่ 2,369 
ริงกิตตอตัน (609.55 ดอลลารสหรัฐฯ) ลดลงรอยละ 1.3 ราคา
ลดลงตํ่าสุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากนํ้ามันปาลมดิบไดรับผล
กระทบจากราคานํา้มนัพชืถัว่เหลอืงออนตัวลง ซึง่เปนพชืแขงขนั
และสวนแบงในตลาดนํ้ามันพืชของโลก และในชวง 15 วันแรก
ของเดอืนเมษายน มาเลเซยีมกีารสงออกผลติภณัฑน้ํามนัปาลม
เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของเดือนที่ผานมา 
ในขณะที่การสงออกในชวง 10 วันแรกของเดือนเมษายน
ปรบัตวัลดลง เนือ่งจากความตองการนํา้มนัปาลมดิบของผูนําเขา
ไดชะลอตัวลดลงหลังจากที่มาเลเซียมีการสงออกเพ่ิมขึ้น
รอยละ 32 นําเขานํ้ามันปาลมดิบเพื่อเก็บเปนสต็อกกอนถึง
ชวงเดอืนรอมฎอนทีจ่ะมขีึน้ และคาดการณวาราคานํา้มนัปาลมดบิ
ของมาเลเซียปรับตัวลดลงอยูที่ตันละ 2,382-2,401 ริงกิต 

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผูผลิตที่สําคัญ

 หนวย : ลานตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 ผลตางรอยละ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17.29 17.80 2.95

อินเดีย 6.70 6.50 -2.99

อื่น ๆ 19.06 20.15 5.72

รวม 43.05 44.45 3.25

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

ตางประเทศ

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณภาวะการผลิต
ถ่ัวลิสงโลก ป 2560/61 ณ เดือนเมษายน 2561 มีผลผลิต 
44.12 ลานตัน สูงขึ้นจาก 43.07 ลานตัน ของป 2559/60 
รอยละ 2.44 หรือคิดเปนรอยละ 87.59 ของผลผลิตพืชนํ้ามัน
ของโลก โดยถั่วเหลือง เรปซีด และเมล็ดฝาย ในป 2560/61 
มีปริมาณ 334.81 ลานตัน 74.28 ลานตัน และ 44.99 
ลานตัน ตามลําดับ 

ราคา

  ราคาผลปาลมทั้งทะลายที่เกษตรกรขายไดเดือนนี้ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.74 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.04 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 9.87 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
4.15 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 33.98 
  ราคาขายสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.92 บาท 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 9.46 และลดลงจากกิโลกรัมละ 
26.91 บาท ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 29.62  
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดรอตเตอรดมั 
เฉลี่ยตันละ 665.75 ดอลลารสหรัฐฯ (20.89 บาท/กก.) 
ลดลงจากตันละ 679.38 ดอลลารสหรัฐฯ (21.37 บาท/กก.) 
ในเดือนที่ผานมารอยละ 2.01 และลดลงจากตันละ 686.82 
ดอลลารสหรัฐฯ (23.77 บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของป
ที่ผานมารอยละ 3.07 
  ราคานํา้มนัปาลมดบิซือ้ขายลวงหนา ณ ตลาดมาเลเซยี
เฉลีย่ ตนัละ 2,431.48 ริงกิต (19.89 บาท/กก.) ลดลงจากตนัละ 
2,459.36 ริงกิต (19.99 บาท/กก.) ในเดือนท่ีผานมารอยละ 
1.13 และลดลงจากตันละ 2,741.15 ริงกิต (21.75 บาท/กก.) 
ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 11.30
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ฝาย

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

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พืชเสนใย

ในประเทศ

ราคา

 ราคาฝายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละที่เกษตรกรขายได
เดือนนี้ไมมีรายงานราคา

ตางประเทศ 

การผลิต

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝายโลก
ป 2560/61 ณ เดอืนเมษายน 2561 วามปีรมิาณ 26.60 ลานตนั 
เพิ่มขึ้นจาก 23.24 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 14.46

การคา 

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความตองการใช
ฝายโลก ป 2560/61 วามี 26.21 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.99
ลานตันของป 2559/60 รอยละ 4.88 ดานการนําเขา คาดวา
จะมี 8.50 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.19 ลานตันของป 2559/60 

พืชอื่นๆ

ออยโรงงานและนํ้าตาล

โดย : นายชวนเพิ่ม สังขสิงห
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 รายงานการผลิตนํ้าตาลทรายของโรงงานนํ้าตาล
ทั่วประเทศ
  ศนูยบรหิารการผลติ สาํนกังานคณะกรรมการออยและ
นํา้ตาลทรายไดรายงานการเกบ็เกีย่วออยและการผลตินํา้ตาลทราย
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 วามี
ออยเก็บเกี่ยวเขาโรงงานนํ้าตาลไปแลวจํานวน 127.08 ลานตัน 
ผลิตเปนนํ้าตาลได 13.92 ลานตัน แยกเปนนํ้าตาลทรายดิบ 

บัญชีสมดุลฝายโลก

(ณ เดือนเมษายน 2561) 
หนวย : ลานตัน

รายการ ป 2559/60 ป 2560/61 ผลตางรอยละ

สต็อกตนป 20.67 18.90 -8.56

ผลผลิต 23.24 26.60 14.46

นําเขา 8.19 8.50 3.79

สงออก 8.17 8.50 4.04

ใชในประเทศ 24.99 26.21 4.88

สต็อกปลายป 18.90 19.22 1.69

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจําเดือนเมษายน 2561

10.31 ลานตัน และนํ้าตาลทรายขาว 3.61 ลานตัน คาความ
หวานของออยเฉลี่ย 12.51 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน้ําตาลทราย
เฉลี่ยตอตันออย 109.52 กก.ตอตันออย

ตางประเทศ 

  รายงานการสงออกนํ้าตาลของบราซิล
  บราซิลรายงานการสงออกนํ้าตาลในป 2561/2562 
(เมษายน-พฤษภาคม) มจีาํนวน 21.30 ลานตนั ลดลงจาก 27.80 
ลานตัน ในป 2560/2561 รอยละ 23.38 เนื่องจากผลผลิต
ออยลดลง และผลผลิตนํ้าตาลลดลงทั้งในภาคกลาง-ใต และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสงออกนํ้าตาลทางภาคกลาง-ใต 
จะเหลอื 20.10 ลานตนั ลดลงจาก 26.30 ลานตนั รอยละ 23.57 
ขณะทีท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือจะสงออกเพียง 1.20 ลานตนั 
ลดลงจาก 1.50 ลานตัน รอยละ 20.00 และผลผลิตนํ้าตาล
ทัง้หมดของบราซลิในป 2561/2562 จะมจีาํนวน 32.80 ลานตนั 
ลดลงจาก 39.10 ลานตัน ในป 2560/2561 รอยละ 16.11

รอยละ 3.79 ดานการสงออก คาดวาจะมี 8.50 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจาก 8.17 ลานตันของป 2559/60 รอยละ 4.04

ความเคลื่อนไหวของราคาฝายในตลาดโลก

ประจําเดือนเมษายน 2561 สรุปไดดังนี้ 

  ราคาซื้อ-ขายลวงหนาเพื่อสงมอบเดือนพฤษภาคม 
2561 ทําสัญญาเดือนเมษายน เฉลี่ยปอนดละ 82.66 เซนต 
(กิโลกรัมละ 57.11 บาท) ลดลงจากปอนดละ 82.72 เซนต 
(กิโลกรัมละ 57.33 บาท) ของเดือนมีนาคม 2561 รอยละ 
0.07 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.22 บาท แตสูงขึ้น
จากปอนดละ 78.87 เซนต (กิโลกรัมละ 58.71 บาท) ของ
เดือนเมษายน 2560 รอยละ 4.81 และสูงขึ้นในรูปเงินบาท
กิโลกรัมละ 1.60 บาท
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ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค หมายเลข 11 (เซนต/ปอนด)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
20 เม.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มี.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

พ.ค. 61 11.78 11.57 11.64 12.67 -1.30

ก.ค. 61 12.00 11.78 11.87 12.87 -1.00

ต.ค. 61 12.25 12.05 12.13 13.26 -1.13

มี.ค. 62 13.41 13.24 13.29 14.25 -0.96

พ.ค. 62 13.55 13.40 13.43 14.39 -0.96

ก.ค. 62 13.65 13.50 13.51 14.47 -0.96

ต.ค. 62 13.86 13.70 13.69 14.70 -1.01

มี.ค. 63 14.46 14.30 14.33 15.22 -0.89

พ.ค. 63 14.46 14.38 14.38 15.20 -0.82

ก.ค. 63 14.51 14.45 14.44 15.21 -0.77

ต.ค. 63 - - 14.63 15.42 -0.79

ราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกําหนดราคา ราคาสูงสุด ราคาตํ่าสุด ราคาปดเมื่อวันที่ 
20 เม.ย. 61

ราคาปดเมื่อวันที่ 
21 มี.ค. 61

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค. 61 345.00 340.20 342.40 348.60 -6.20

ต.ค. 61 337.70 332.50 335.20 349.50 -14.30

ธ.ค. 61 341.40 336.90 339.60 356.50 -16.90

มี.ค. 62 346.40 342.80 345.00 365.00 -20.00

พ.ค. 62 350.40 347.20 348.80 371.20 -22.40

ส.ค. 62 353.50 351.90 352.60 377.80 -25.20

ต.ค. 62 358.90 357.70 357.70 384.10 -26.40

ยางพารา

 โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ในประเทศ

 ทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑยาง นายณัฐพล รังสิตพล 

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

เปดเผยความคืบหนาโครงการศูนยทดสอบยางลอแหงชาติ 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยวันที่ 29 มีนาคม 2561 ไดคัดเลือกและ

ลงนามวาจางผูกอสรางศูนยทดสอบฯ ระยะที่ 1 ในสวนของ

สนามทดสอบยางลอแลว โดยผูไดรบัการคดัเลอืกคอื บรษิทั ไทย

นิปปอน การโยธา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางไทยและ

ญี่ปุน หลังจากนี้จะตองดําเนินการกอสรางสนามเพื่อทดสอบ

ยางลอประเภท R 117 และยางลอมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ยางลอแบบสูบลม สําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด มอก. 

2721-2560 ซึ่งบริษัทดังกลาวไดเคยสรางสนามทดสอบยางลอ
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 3) ยางแผนดิบคุณภาพที่  3 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 

42.72 บาท ลดลงจาก 44.02 บาท ของเดือนที่ผ านมา 

กิโลกรัมละ 1.30 บาท หรือลดลงรอยละ 2.96

 4) ยางกอนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.36 บาท 

ลดลงจาก 19.51 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.15 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.78

 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.44 บาท 

ลดลงจาก 16.47 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.03 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.20

 6) น้ํายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.98 บาท 

ลดลงจาก 43.10 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 2.12 บาท 

หรือลดลงรอยละ 4.93

2. ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายลวงหนา

 สงมอบเดือนพฤษภาคม 2561 

 ณ ทาเรือกรุงเทพ

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 55.22 บาท 

ลดลงจาก 55.42 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.20 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.36

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 54.07 บาท 

ลดลงจาก 54.27 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.20 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.37

 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.60 บาท 

ลดลงจาก 46.38 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.78 บาท 

หรือลดลงรอยละ 3.84

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.04 บาท ลดลง

จาก 37.88 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.84 บาท 

หรือลดลงรอยละ 2.23

ใหกับบริษัทยางลอของญี่ปุน สําหรับศูนยทดสอบฯ ระยะที่ 1 

มลูคาการลงทนุประมาณ 800 ลานบาท แบงการกอสรางออกเปน 

2 สวน คือ สวนที่เปนสนามสําหรับทดสอบยางลอ และ

สวนที่เปนอาคารสํานักงาน โดยสวนที่เปนอาคารสํานักงานนั้น

ยังอยูระหวางคัดเลือกผูกอสราง  

ตางประเทศ

 ทางดานอุตสาหกรรมยานยนต บริษัท บีเอเอสเอฟ 

ไดเปดโรงงานสีพนเคลือบยานยนตในไทยที่มีขนาดใหญที่สุด

อาเซยีน เนนนวตักรรมเทคโนโลยดีวยเทคนคิระดบัสงูตอบสนอง

ความตองการตลาดอาเซยีน มัน่ใจชวยสรางความแขง็แกรงไทย

เปนศูนยกลางผลิตอุตสาหกรรมยานยนต โดยไดเปดโรงงาน

สีพนเคลือบยานยนตแหงใหมในประเทศไทย ท่ีโรงงานบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนโรงงานผลิตสีพนเคลือบยานยนต

แหงแรกของบีเอเอสเอฟในภูมิภาคอาเซียน โดยจะผลิตทั้ง

สีพนเคลือบที่ละลายดวยตัวทําละลาย (solvent borne) และ

สีพนเคลือบที่ละลายดวยนํ้า (waterborne) เพื่อสนองความ

ตองการของตลาดที่เติบโตในภูมิภาค และจากรายงานของ 

LMC Automotive ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 นั้น ในป 

2561 คาดการณวาปริมาณการผลิตรถยนตทั้งหมดในภูมิภาค

อาเซียนจะอยูที่ประมาณ 3.9 ลานคัน ซึ่งเปนยอดการผลิต

ในประเทศไทยมากกวารอยละ 50  ซึ่งเปนตลาดสีพนเคลือบ

ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รองลงมาก็คืออินโดนีเซียและ

มาเลเซียดวยจํานวนผูผลิตยานยนตที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งเก่ียวของ

กับการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

ราคายางพารา

 ความเคลื่อนไหวของราคายางเดือนเมษายน 2561 

มีดังนี้

1. ราคาที่เกษตรกรขายได 

 1) ยางแผนดิบคุณภาพที่  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

43.72 บาท ลดลงจาก 45.02 บาท ของเดือนที่ผานมา 

กิโลกรัมละ 1.30 บาท หรือลดลงรอยละ 2.89  

 2) ยางแผนดิบคุณภาพที่  2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

43.22 บาท ลดลงจาก 44.52 บาท ของเดือนที่ผานมา 

กิโลกรัมละ 1.30 บาท หรือลดลงรอยละ 2.93
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 3) ยางแทง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.35 บาท 

ลดลงจาก 46.13 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 1.78 บาท 

หรือลดลงรอยละ 3.86

 4) นํ้ายางขน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.79 บาท ลดลง

จาก 37.63 บาท ของเดือนที่ผานมา กิโลกรัมละ 0.84 บาท 

หรือลดลงรอยละ 2.24 

3. ราคาซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนพฤษภาคม 2561  

 ยางแผนรมควันชั้น 3 

 ตลาดสิงคโปร เสนอซื้อขายลวงหนาเฉล่ียกิโลกรัมละ 

171.39 เซนตสหรัฐฯ (53.19 บาท) ลดลงจาก 172.33 เซนต

สหรัฐฯ (53.45 บาท) ของเดอืนทีผ่านมา กิโลกรัมละ 0.94 เซนต

สหรัฐฯ หรือลดลงรอยละ 0.54

 ตลาดโตเกียว เสนอซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

177.14 เยน (50.77 บาท) ลดลงจาก 180.62 เยน (52.41 บาท) 

ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 3.48 เยน หรอืลดลงรอยละ 1.93

 ณ ทาเรือสงขลา 

 1) ยางแผนรมควนัชัน้ 1 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 54.97 บาท 

ลดลงจาก 55.17 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.20 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.36

 2) ยางแผนรมควนัชัน้ 3 ราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ 53.82 บาท 

ลดลงจาก 54.02 บาท ของเดอืนทีผ่านมา กโิลกรมัละ 0.20 บาท 

หรือลดลงรอยละ 0.37

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 
เนื่องจากจังหวัดชุมพร และระนอง ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญ
ของภาคใต ประสบปญหาฝนตกมากชวงดอกกาแฟบาน 
ทําใหตนกาแฟผสมเกสรไมติด จึงติดผลนอยลง สงผลใหภาพ
รวมผลผลิตลดลง
 ภาคเหนือ เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เน้ือที่
ใหผลเพิ่มขึ้น จากตนกาแฟที่ปลูกแซมในสวนผลไม สวน
ไมยืนตน และในพื้นที่ปาชุมชน ต้ังแตป 2557 ใหผลผลิตปนี้
เปนปแรก สวนผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ ทําใหตนกาแฟ

สมบูรณออกดอกติดผลมากกวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออก
มากชวงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ 2561 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ใหผลเพิ่มขึ้นจากการ
ปลกูใหมในป 2557 เริม่ใหผลในปนี ้สาํหรบัผลผลิตตอไรคาดวา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย มีปริมาณนํ้าฝน
เพียงพอ ทําใหตนกาแฟสมบูรณออกดอกติดผลมากกวา
ปที่ผ านมา ประกอบกับตนกาแฟมีอายุมากทําใหผลผลิต
เพิ่มขึ้นตามไปดวย
 ภาคกลาง เน้ือที่ใหผลเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกาแฟที่ปลูก
ในป 2557 ของ จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธุ เริ่มใหผล
ในปนี้ ผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออํานวย
ตอการติดดอกออกผล และตนกาแฟอยู ในชวงอายุที่ให 
ผลผลิตสูง ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 – 
เดือนกุมภาพันธ 2561
 ภาคใต เปนแหลงปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อที่ใหผล
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ
ไมผล เชน ทุเรียนที่เกษตรกรปลูกไวเริ่มใหผลผลิต เกษตรกร
จงึโคนตนกาแฟทีไ่มสมบรูณและอายมุากออก สาํหรบัผลผลติตอไร
คาดวาลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกมากชวงเดือนธันวาคม 2559 
ถึงตนปเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ดอกกาแฟบาน 
ทําใหดอกกาแฟผสมเกสรไมติด ปนี้ตนกาแฟจึงติดผลนอย
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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

กวาปที่ผานมา ผลผลิตกาแฟออกมากชวงเดือนธันวาคม 2560 
– เดือนกุมภาพันธ 2561

 การตลาดและราคา
 คาดวาราคาเมล็ดกาแฟจะใกลเคียงกับปที่ผานมา จาก
ปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 
สําหรับการสงออกจะลดลงจากปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจาก
ผลผลิตภายในประเทศลดลง สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอยจากความตองการ
บริโภคภายในประเทศ และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือ
สงออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง

 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของไทยในป 2561
 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

 สงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 3 เดือน
แรกของป 2561 (ม.ค. – มี.ค.) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา การสงออกเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 64.98 ตัน มูลคา 
8.50 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 13.05 และรอยละ 36.43 
ตามลําดับ สวนการสงออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 38.86 ตัน 
มูลคา 6.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.79 และลดลง
รอยละ 33.98 ตามลาํดบั สาํหรบักาแฟสาํเรจ็รปูสงออกปริมาณ 
1,010.17 ตนั มลูคา 151.20 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 6.85 
และรอยละ 5.94 ตามลาํดบั และกาแฟสาํเรจ็รปูผสม มปีริมาณ
การสงออก 6,700.22 ตัน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 12.39 
และมลูคา 704.22 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 19.11 
 นําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในชวง 3 เดือน
แรกของป 2561 (ม.ค. – มี.ค.) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปท่ีผานมา การนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ 818.13 ตัน 
มูลคา 61.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 95.67 และรอยละ 
66.00 ตามลําดับ สวนการนําเขาเมล็ดกาแฟค่ัว มีปริมาณ 
368.45 ตัน มูลคา 113.74 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 85.72 
และรอยละ 82.66 ตามลําดับ สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณ
นําเขา 1,517.11 ตัน มูลคา 451.41 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 
9.39 และรอยละ 13.72 ตามลําดับ และกาแฟสําเร็จรูปผสม 
มีปริมาณการนําเขา 1,573.48 ตัน มูลคา 190.64 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.715 และลดลงรอย 10.82 ตามลําดับ

ตางประเทศ

ผลผลิตกาแฟของโลก

 กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) รายงานผลผลติ
กาแฟโลกป 2560/61 มีปริมาณ 9.593 ลานตัน ลดลงจาก 
9.632 ลานตัน ของป 2559/60 รอยละ 0.40 เนื่องจากสภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวย 

 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

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานความตองการ
ใชกาแฟของโลกป 2560/61 มี 9.509 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จาก 8.543 ลานตันของป 2556/57 รอยละ 2.92 

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
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 การสงออกกาแฟของโลก

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานการสงออก
กาแฟโลกป 2560/61 ม ี7.733 ลานตัน ลดลงจาก 7.925 ลานตนั 

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

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

ในป 2559/60 รอยละ 2.42 ประเทศที่สงออกมากที่สุดไดแก 
บราซิล มีการสงออกในป 2560/61 ปริมาณ 1.826 ลานตัน 
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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 ขณะนี้ผลผลิตฤดูกาล
ใหมไดทยอยเก็บเกี่ยวหมดแลว 

การตลาด

 ภาวการณซ้ือขายพริกไทยยังคงทรงตัว ราคาพริกไทย
มีแนวโนมลดลงแมวามีผลผลิตออกสูตลาดนอย แตเน่ืองจาก
ปรมิาณการนาํเขาพรกิไทยจากประเทศเพือ่นบาน ไดแก กัมพชูา 
และเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาพริกไทยในประเทศปรับตัว
ลดลง โดยพริกไทยดํา-คละ จ.จันทบุรี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
130-150 บาท พริกไทยขาว-ดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 280-300 บาท 
สวนพริกไทยออนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60-70 บาท 
 ในป 2560 (ม.ค. – ธ.ค.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 
374 ตนั มูลคา 56.81 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ ปริมาณ 
119 ตัน มูลคา 20.62 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 
229 ตัน มูลคา 36.14 ลานบาท
 ในป 2561 (ก.พ.) ไทยสงออกพริกไทย ปริมาณ 65 ตัน 
มลูคา 11.33 ลานบาท จาํแนกเปนพรกิไทยเมด็ ปริมาณ 11 ตนั 
มูลคา 2.28 ลานบาท และพริกไทยปน ปริมาณ 48 มูลคา 
9.06 ลานบาท 

ราคาในประเทศ

 ความ เคลื่ อน ไหวของราคาพริ ก ไทย

ประจําเดือนเมษายน 2561 มีดังนี้

 1. ราคาเกษตรกรขายได

 ราคาเกษตรกรขายไดพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉล่ีย
กิโลกรัมละ 385.32 บาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 18.07 
สวนพริกไทยดํา-คละ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 239.77 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 33.16
 สําหรับเดือนเมษายน 2561 พริกไทยดํา-คละ มีราคา
เฉลีย่กโิลกรมัละ 130 บาท ราคาลดลงจากเดอืนทีผ่านมา ลดลง
รอยละ 13.33 และพริกไทยขาว-ดี มีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 
200 บาท ราคาลดลงจากเดือนที่ผานมา ลดลงรอยละ 24.53 2  

 2. ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 

 ราคาขายสงพริกไทยขาว-ดี ป 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
445 บาท ราคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.29 ราคาตํ่าสุด-
สูงสุด คือ 430-460 บาท/กิโลกรัม พริกไทยดํา-ดี มีราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 340 บาท ราคาลดลงจากปที่ผ านมารอยละ 
8.11 ราคาต่ําสุด-สูงสุด คือ 330-350 บาท/กิโลกรัม 
สวนพริกไทยดํา-รอง มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคา
ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.70 ราคาตํ่าสุด-สูงสุด คือ 
310-320 บาท/กิโลกรัม
 สาํหรับเดือนเมษายน 2561 ราคาขายสงพรกิไทยขาว-ดี 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 445 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ทีผ่านมา พริกไทยดาํ-อยางด ีมรีาคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 340 บาท 
ราคาทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา และพริกไทยดํา-อยางรอง 
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 315 บาท ราคาทรงตัวเทากับเดือน
ที่ผานมา

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 รอยละ 2.18 เนือ่งจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย 
ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคา

 ในประเทศ

 ไมมีรายงาน เนื่องจากหมดฤดูการผลิต

 ราคาในตลาดตางประเทศประจําเดือน

เมษายน 2561 มีดังนี้

 ราคาเมล็ดกาแฟดิบอาราบิกา ตลาดนิวยอรกซื้อขาย
ทันทีเฉลี่ย 139.29 เซนต/ปอนด (96.69 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น
จาก 135.02 เซนต/ปอนด (93.59 บาท/กิโลกรัม) ของเดือน
กอนรอยละ 3.16
 ราคาเมลด็กาแฟดบิโรบสัตา ตลาดนวิยอรกซือ้ขายทนัที
เฉลี่ย 88.31 เซนต/ปอนด (61.30 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้น
จาก 88.18 เซนต/ปอนด (66.95 บาท/กิโลกรัม) ของเดือนกอน
รอยละ 0.15

หมายเหตุ : 1 ตัวเลขพยากรณเบื้องตน
  2 ราคาเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 1 สัปดาห
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สับปะรดแชแข็ง 

 สงออกปริมาณ 112 ตัน มูลคา 5.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปรมิาณ 13 ตนั มลูคา 2.15 ลานบาท ในเดอืนมกราคม 2561 

โดยปริมาณเพิม่ข้ึนประมาณ 7 เทา และมูลคาเพิม่ข้ึนประมาณ 2 เทา 

ตามลําดับ และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 79 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ 

2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.79 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 7.28 

ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 27.34

สับปะรดที่ทําไวไมใหเสีย 

 สงออกปริมาณ 2,596 ตัน มูลคา 181.08 ลานบาท 

เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 2,421 ตนั มลูคา 172.40 ลานบาท ในเดอืน

มกราคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.25 และรอยละ 5.03 และ

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2,489 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 4.29 ขณะที่มูลคาลดลงจาก 234.93 ลานบาท 

ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 22.92

สับปะรดแหง 

 สงออกปรมิาณ 34 ตนั มลูคา 3.98 ลานบาท ลดลงจาก

ปริมาณ 69 ตัน มูลคา 4.46 ลานบาทในเดือนมกราคม 2561 

หรือลดลงรอยละ 51.25 และรอยละ 10.71 และปริมาณลดลง

จาก 36 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 6.49 

ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นจาก 3.16 ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 

2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.20

สับปะรดสด 

 สงออกปริมาณ 567 ตัน มูลคา 11.88 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 980 ตัน มูลคา 20.12 ลานบาท ในเดือน

มกราคม 2560 หรอืลดลงรอยละ 42.12 และรอยละ 40.97 และ

เพิม่ขึน้จากปรมิาณ 214 ตนั มูลคา 3.43 ลานบาท ในเดอืนกมุภาพนัธ 

2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 165.20 และรอยละ 245.80 

 ความเคลื่อนไหวของราคาสับปะรดประจํา

เดือนเมษายน 2561 มีดังนี้

 ราคาสบัปะรดโรงงานทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กิโลกรมัละ 

3.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 3.76 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 12.23 และลดลงจากกิโลกรัมละ 6.12 บาท ในชวง

เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 46.07

 ราคาสบัปะรดบรโิภคทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่กโิลกรมัละ 

8.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.87 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 0.78 และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.44 บาท ในชวง

เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 23.07  

สับปะรด

โดย : สวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิต

 เนื่องจากในชวงนี้เปนชวงฤดูกาลที่ผลผลิตสับปะรด

ออกสู ตลาดมาก โดยมีผลผลิตออกสู ตลาดวันละประมาณ 

8,000-10,000 ตัน ประกอบกับภาวะอากาศแปรปรวน 

ทําใหผลผลิตสับปะรดไมไดคุณภาพตามความตองการของ

โรงงานแปรรูป ขณะที่ความตองการวัตถุดิบของโรงงานยังคง

ชะลอตัวเปนผลจากผูนําเขาในตลาดตางประเทศชะลอการ

สั่งซื้อ เพื่อรอดูสถานการณราคาจําหนายจากประเทศผูผลิต

ตางๆ สงผลใหราคารับซื้อสับปะรดปรับตัวลดลงจากเดือน

ที่ผานมา

การคา

 เดือนกุมภาพันธ 2561 สงออกสับปะรดสดและ

ผลติภณัฑสบัปะรด ปรมิาณ 56,474 ตนั มลูคา 1,690.27 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 56,571 ตัน มูลคา 1,747.68 ลานบาท 

ในเดือนมกราคม 2561 หรือลดลงรอยละ 0.17 และรอยละ 

3.28 และลดลงจากปริมาณ 64,337 ตัน มูลคา 2,928.92 

ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 12.22 

และรอยละ 42.29

สับปะรดกระปอง (ป 2560 กรมศุลกากรแยกเปน ไดแก 

รหัส 20082000001 20082010 และ 20082090)

 สงออกปริมาณ 41,381 ตัน มูลคา 1,114.68 ลานบาท 

ลดลงจากปริมาณ 42,820 ตัน มูลคา 1,227.21 ลานบาท 

ในเดือนมกราคม 2561 หรือลดลงรอยละ 3.36 และรอยละ 

9.17 และลดลงจากปริมาณ 52,936 ตัน มูลคา 2,152.31 

ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 21.83 

และรอยละ 48.21

นํ้าสับปะรด 

 สงออกปริมาณ 11,784 ตัน มูลคา 373.37 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 10,267 ตัน มูลคา 321.33 ลานบาท 

ในเดือนมกราคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.77 และรอยละ 

16.19 และปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 8,585 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ 

2560 หรอืเพิม่ข้ึนรอยละ 37.30 ขณะทีม่ลูคาลดลงจาก 527.82 

ลานบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2560 หรือลดลงรอยละ 42.29
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โดย : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
นางอุษณีย จันทรเปลง

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สุกร 

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายไดสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา 

เนื่องจากเดือนนี้มีเทศกาลวันสงกรานตและมีวันหยุดหลายวัน

ติดตอกัน ประกอบกับสภาพอากาศที่รอนสุกรเติบโตชา ทําให

ภาวะตลาดสุกรคึกคักและคลองตัว สงผลใหปริมาณสุกรออกสู

ตลาดไมมาก แนวโนมคาดวาเดือนหนาจะราคาสูงขึ้น 

 ดานการสงออกเนื้อสุกรแชเย็นแชแข็งเดือน ก.พ. 

2561 มีปริมาณ 118 ตัน มูลคา 5.79 ลานบาท ลดลงจากเดือน 

ม.ค. 2561 มีปริมาณ 371 ตัน มูลคา 22.60 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 68.19 และรอยละ 55.32 ตามลําดับ 

 สําหรับการสงออกเนื้อสุกรแปรรูปเดือน ก.พ. 2561 

มีปริมาณ 620 ตัน มูลคา 145.35 บาท ลดลงจากเดือน ม.ค. 

2561 มีปริมาณ 668 ตัน มูลคา 155.49 บาท คิดเปนรอยละ 

7.19 และรอยละ 6.52 ตามลาํดับ ตลาดสงออกทีส่าํคญัคอื ญีปุ่น

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 สุกรมีชีวิตพันธุผสมนํ้าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา

ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 50.38 บาท 

สงูขึน้จากกโิลกรมัละ 46.55 บาท ของเดือนทีผ่านมารอยละ 8.23 

ปศุสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

สุกร

(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน
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โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 45.49 บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 47.47 บาท ภาคกลาง 

กิโลกรัมละ 52.68 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 50.18 บาท 

สวนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. เฉลี่ยตัวละ 

1,667 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 1,300 บาท ของเดือนที่ผานมา

รอยละ 28.23

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงสุกรมีชีวิต ณ แหลงผลิตภาคกลาง 

จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.17บาท สูงขึ้น

กิโลกรัมละ 48.50 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 28.19
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ไกเนื้อ

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ

 ภาวะตลาดไกเนื้อในเดือนนี้ ราคาไกเนื้อที่เกษตรกร

ขายไดสูงข้ึนเล็กนอยจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากปริมาณ

ผลผลิตไกเนื้ออกสูตลาดไมมากนักจากสภาพอากาศที่รอนขึ้น

สงผลใหใกลเคียงกับความตองการบริโภค แนวโนมคาดวา

เดือนหนาราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กนอย

 ดานการสงออกเนือ้ไกสดแชเยน็แชแข็งเดือน ก.พ. 2561 

ปริมาณ 22,558 ตัน มูลคา 1,783.84 ลานบาท สูงขึ้นจากเดือน 

ธ.ค. 2560 มีปริมาณ 21,882 ตัน มูลคา 1,768.69 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 3.09 และรอยละ 0.86 ตามลําดับ  

 สวนการสงออกไกแปรรูป เดือน ก.พ. 2561 มีปริมาณ 

42,370 ตัน มูลคา 5,747.00 ลานบาท ลดลงจากเดือน 

ม.ค. 2561 มีปริมาณ 43,882 ตัน มูลคา 6,055.88 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 3.44 และรอยละ 5.10 ตามลําดับ ตลาดสงออก

ที่สําคัญคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต

สถานการณขาวในประเทศ

 กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ รายงานวา 

สาํนกังานการข้ึนทะเบยีนหรอืรบัรองแหงสาธารณรัฐประชาชน

จนีหรอื CNCA ประกาศรบัรองใหโรงงานผลติและแปรรปูเนือ้ไก

ของไทย จํานวน 7 โรงงาน ไดประกาศรับรองโรงงานผลิตและ

แปรรปูเนือ้ไกของไทยเปนครัง้แรก ถอืเปนขาวดีของประเทศไทย 

ที่สามารถสงออกเนื้อไกไปสูผูบริโภคชาวจีนที่สูง โดยเปนตลาด

ใหญที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีความตองการบริโภคเน้ือไกเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริโภคสินคาที่เปนจําพวก

เครื่องในและเทาไก ทั้งนี้คาดวาการสงออกของทั้ง 7 โรงงานนี้ 

จะสรางรายไดประมาณ 7,000 ลานบาทตอป แตถาจีนรับรอง

โรงงานครบท้ัง 19 แหงที่ไดเขามาตรวจสอบ จะสรางรายได

ประมาณ 2 หมื่นลานบาทตอป ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไกของไทย

มคีวามพรอมเตม็ทีใ่นการสงออกเนือ้ไกไปทัง้ตลาดจนีและตลาด

อื่นๆ ของโลก อยางไรตามการที่ไทยสามารถสงไกไดในครั้งนี้

จะทําใหราคาไกสงูขึน้ เพราะจนีเชือ่มัน่ในคณุภาพสนิคาของไทย 

โดยคาดวาจะเริม่สงออกไกไปยงัจนีไดในชวงปลายเดอืนมนีาคมนี้ 

ล็อตแรกจํานวน 15 ตูคอนเทรนเนอร มูลคาราว 30 ลานบาท 

สงผานทีด่านทาเรอืเมอืงกวนเหลย มณฑลยนูาน โดยตลาดหลกั

อยูทางตอนใตของจีน ทั้งนี้คาดวาจะมีการสงออกอยางตอเนื่อง 
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคาภายใน

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไกเนือ้ทีเ่กษตรกรขายไดเฉลีย่ทัง้ประเทศ กโิลกรมั

ละ 34.58 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.01 บาท ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 1.68 โดยแยกเปนรายภาคดังน้ี ภาคเหนือ 

กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.97 บาท 

ภาคใต กิโลกรัมละ 40.51 บาท สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกเน้ือตามประกาศของบริษัท ซี.พี 

ราคาเฉลี่ยอยูที่ตัวละ 11.17 บาท ลดลงจากตัวละ 11.50 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.87

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไกมชีวีติหนาโรงฆา จากกรมการคาภายใน 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

และราคาขายสงไกสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.17 บาท ลดลงจาก

กิโลกรัมละ 44.00 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.89
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ไขไก

สถานการณการผลิต การคา และราคาในประเทศ 

 ในเดือนนี้ราคาไขไกที่เกษตรกรขายไดลดลงเล็กนอย

จากเดือนที่ผานมา แมวาจะมีการแกไขปญหาราคาไขไก

ตกตํ่าของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ 

(Egg Board) ชวยเรงแกไขปญหา โดยปลดแมไกไขอายุไมเกิน 

72 สัปดาห จํานวน 2 ลานตัว เริ่มมาตั้งแตเดือน ม.ค. - เม.ย.61 

แลวก็ตาม แตจากผลผลิตไขไกออกสูตลาดยังคงมีมากและ

สะสม สงผลใหราคาไขไกยังคงโนมลดลง แนวโนมเดือนหนา

คาดวาราคาจะทรงตัว 

ไขเปด 

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคาไขเปดที่ เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งประเทศ 

รอยฟองละ 329 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 330 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.30 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 

ภาคเหนือ รอยฟองละ 336 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยฟองละ 346 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 302 บาท 

และภาคใต รอยฟองละ 349 บาท

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขเปด คละ ณ แหลงผลิตภาคกลาง 

จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 340 บาท ลดลงจาก

รอยฟองละ 348 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.30
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(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ กรมการคา
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 ดานการสงออกไขไกสด ปริมาณการสงออกไขไกเดือน 

ก.พ. 2561 มีปริมาณจํานวน 16.17 ลานฟอง มูลคา 47.96 

ลานบาท ลดลงจากเดือน ม.ค. 2561 มีปริมาณจํานวน 25.26 

ลานฟอง มูลคา 66.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.99 และ

รอยละ 28.39 ตลาดสงออกที่สําคัญคือ ฮองกง และมาเลเซีย

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาไข ไก ที่ เกษตรกรขายได  เฉลี่ยทั้งประเทศ

รอยฟองละ 251 บาท ลดลงจากรอยฟองละ 257 บาท 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.33 โดยแยกเปนรายภาคดังนี้ 

ภาคเหนือ รอยฟองละ 267 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยฟองละ 275 บาท ภาคกลาง รอยฟองละ 238 บาท 

สวนภาคใต ไมมีรายงาน สวนราคาลูกไกไขตามประกาศ

ของบรษิทั ซ.ีพ.ี ตวัละ 10.00 บาท ทรงตวัเทากบัเดอืนทีผ่านมา

ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ

 ราคาขายสงไขไก (เฉลี่ยเบอร 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯ 

จากกรมการคาภายใน เฉลี่ยรอยฟองละ 267 บาท สูงขึ้นจาก

รอยฟองละ 258 บาท ของเดือนที่ผานมารอยละ 3.49
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กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ

 ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย

ทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 71.84 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 

72.26 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.58 โดยแยกเปน

รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 91.99 บาท ภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 67.95 บาท สวนภาคกลางและ

ภาคใต ไมมีรายงานราคา

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

(สุกร)ราคาเกษตรกรขายได 60.35 63.86 63.04 60.53 60.5 59.86 54.89 52.67 50.55 48.38 47 46.55 50.38

ราคาขายสง ณ แหลงผลิต
ภาคกลาง กรมการคาภายใน

63.84 68.70 62.50 58.30 63.50 62.00 49.90 53.5 44.50 45.83 48.00 48.50 62.17

(ไกเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 37.59 39.45 38.92 38.54 39.35 39.41 36.09 34.18 36.47 36.79 36.21 34.01 34.58

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

34.25 40.00 39.09 37.00 36.91 35.38 33.13 32.19 29.26 30.00 28.70 28.00 28

(ไขไก)ราคาเกษตรกรขายได 252 266 271 271 274 278 248 245 256 254 263 257 251

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

255 288 291 289 304 302 266 261 251 252 271 258 267

(ไขเปด)ราคาเกษตรกรขายได 333 334 335 335 336 338 336 336 336 336 336 330 329

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ 
กรมการคาภายใน

370 380 380 380 338 400 400 400 377 364 370 348 340

(โคเนื้อ)ราคาเกษตรกรขายได 97.93 97.38 96.17 95.72 94.9 94.58 94.71 94.53 93.7 92.21 91.19 91.08 91.65

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได 77.26 77.19 77.00 76.32 74.89 73.68 74.18 73.25 72.93 73.07 73.07 72.26 71.84

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

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

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่ เกษตรกรขายได เฉล่ีย

ทั้งประเทศกิโลกรัมละ 91.65 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 

91.08 บาท ของเดือนที่ผานมา รอยละ 0.63 โดยแยกเปน

รายภาคดงันี ้ภาคเหนอื กโิลกรมัละ 92.33 บาท ภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 86.97 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 

93.81 บาท และภาคใต กิโลกรัมละ 99.56 บาท
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โดย : น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณสัตวนํ้าที่สําคัญ

ประจําเดือนเมษายน 2561 และแนวโนม

1. สถานการณการผลิตเดือนเมษายน 2561

 เมียนมาขาดแคลนกุงสงออกจากสภาวะทรัพยากรประมง

เสื่อมโทรมและขาดเทคนิคการเพาะเลี้ยง 

 มีรายงานจากจาก INFOFISH Trade News ฉบับ

ที่ 3/61 กุมภาพันธ 2561 วาการสงออกกุงของเมียนมาไป

ญี่ปุนกําลังขาดแคลนกุงซึ่งมีการรายงานโดยหนวยงาน JICA 

(Japan International Cooperation Agency) พบวาสภาวะ

การขาดแคลนกุงเนื่องจากแหลงเลี้ยงตามธรรมชาติเกิดความ

เสื่อมโทรม ประกอบกับเกษตรกรขาดเทคนิคการผสมพันธุกุง

ทําใหการเพาะเลี้ยงกุงไมประสบผลสําเร็จ 

 นอกจากนีท้รพัยากรประมงในเมยีนมายงัขาดการดแูล

และสงวนรักษาไว ทําใหปริมาณปลาและอาหารทะเลมีผลผลิต

ลดลง รวมไปถึงกุงเพื่อการสงออกดวย โดยเฉพาะในภาคการ

เพาะเลี้ยงของเมียนมาที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัส อีกทั้ง

ยังขาดเทคนิคการผสมพันธุและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอยาง

ไมเหมาะสมจึงทําใหผลผลิตกุงลดลง

 กระทรวงเกษตร ปศุสัตวและชลประทานของเมียนมา

กําลงัดาํเนนิการรวมกบัสมาคมประมงจดัทาํรางแผนพฒันาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงชาติ (NADP:National Aquaculture 

Development Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมประมงใหกาวหนาในระยะยาวตอไป

 อย  างไรก็ตาม การส  งออกกุ  งของเมียนมาใน

ปงบประมาณ 2559-2560 มีปริมาณมากกวา 13,000 ตัน 

คิดเปนมูลคา 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญเปนการสงออก

ไปญี่ปุน สิงคโปร จีน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรต มาเลเซีย 

ฮองกง เวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

 ในเดือนเมษายน 2561 สัตวนํ้าทุกชนิดทุกประเภท

สงเขาประมูลจําหนายที่ตลาดกลางองคการสะพานปลา

ประมงและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า

กรุงเทพฯ ที่ผานการประมูลและไมผานการประมูลจากการ

ประเมินไดรวมทั้งสิ้น 1,218 ตัน ลดลงจาก 1,709 ตัน ของ

เดือนกอนรอยละ 28.73 โดยแยกเปนสัตวนํ้าที่ผานการประมูล

ทุกชนิด 1,161 ตัน ลดลงจาก 1,583 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 

26.66 เปนสัตวนํ้าจืดทุกชนิดที่ผานแพปลาทะเลและแพปลา

นํ้าจืดที่ผานการประมูลรวม 286 ตัน ลดลงจาก 420 ตัน 

ของเดือนกอนรอยละ 31.90 เปนชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญดังนี้ 

 1.1 กุ งสด มีปริมาณกุงสดทุกชนิดทุกประเภทสงเขา

ประมูลจําหนายฯ 143 ตัน ลดลงจาก 185 ตัน ของเดือนกอน

รอยละ 22.70

 1.2 ปลาหมึกสด  มีป ริมาณปลาหมึกสดทุกชนิด

ทุกประเภทสงเขาประมูลจําหนายฯ 67 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 44 ตัน 

ของเดือนกอนรอยละ 52.27 

 1.3 ปลาทูสด ไมมีการสงเขามาจําหนายที่ตลาดกลาง

องคการสะพานปลา

 1.4 ปลาชอนสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 

4.50 ตัน ลดลงจาก 7.20 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 37.50 

 1.5 ปลาดุกสด มีปริมาณสงเขาประมูลจําหนายฯ 7 ตัน 

ลดลงจาก 9 ตัน ของเดือนกอนรอยละ 22.22

2. แนวโนมสถานการณการผลิตสัตวนํ้า  

 เดือนพฤษภาคม 2561

 จากการวิเคราะหทางสถิติประเมินไดว าจะมีสัตวน้ํา

ทกุชนิดสงเขาประมลูจาํหนายทีต่ลาดกลางองคการสะพานปลา
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กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,416 ตันเพิ่มขึ้นจาก 1,218 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 16.26 โดยแยกเปนประเภทสัตวนํ้า

ที่สําคัญดังนี้

 2.1 กุ งสด มีแนวโนมวาจะมีปริมาณกุ งสดทุกชนิด

สงเขาประมลูจาํหนายฯ ประมาณ 146 ตนั เพิม่ขึน้จาก 143 ตนั 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 2.10

 2.2 ปลาหมึกสด คาดวาจะมปีรมิาณปลาหมกึสดทกุชนดิ

สงเขาประมูลจําหนายฯ ประมาณ 97 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 67 ตัน 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 44.78

 2.3 ปลาทูสด คาดวาจะไมมกีารสงเขามาประมลูจาํหนายฯ 

 2.4 ปลาชอนสด คาดวาจะมีปริมาณสงเขาประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 6.30 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.50 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 40.00

 2.5 ปลาดุกสด คาดว าจะมีปริมาณสงเข าประมูล

จําหนายฯ ประมาณ 9 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 7 ตัน ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 28.57

3. สถานการณการตลาดเดือนเมษายน 2561

 ชาวอเมริกันมีแนวโนมบริโภคกุงเพิ่มขึ้น

 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ ณ นครนิวยอรก วาสํานักงานบริการประมงทะเล

แหงชาติ (National Marine Fisheries Service : NMFS ) 

ยังไมมีการเปดเผยตัวเลขอัตราการบริโภคอาหารทะเลและ

ปลาของผูบริโภคสหรัฐฯ ของป 2560 ที่ผานมา แตขอมูลการ

นําเขาและการผลิตกุงในประเทศเพิ่มขึ้นมากเปนสถิติตัวใหม

ที่มีการบริโภคกุง โดยป 2560 มีการนําเขากุงมีปริมาณสูงถึง 

1.466 พันลานปอนด (ประมาณ 664.96 ลานกิโลกรัม) 

เพิ่มข้ึนจาก 1.334 พันลานปอนด (ประมาณ 605.14 ลาน

กิโลกรัม) ของป 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9.90

 สําหรับการเลี้ยงกุงในพื้นที่เพาะเลี้ยงของประเทศป 2559 

เพิม่ขึน้จาก 93.80 ลานปอนด หรอืประมาณ 42.55 ลานกิโลกรัม 

เปน 100.01 ลานปอนด หรือประมาณ 45.36 ลานกิโลกรัม

ในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.62 ในขณะที่การสงออกกุงนํ้าอุน

ป 2560 ลดลงเล็กนอยอยูที่ 7 ลานปอนด หรือประมาณ 

3.17 ลานกิโลกรัม จาก 7.50 ลานปอนด หรือประมาณ 

3.40 ลานกิโลกรัมของป 2559 ลดลงคิดเปนรอยละ 6.67

  อยางไรก็ตาม จะเหน็วาผลผลติท่ีเพิม่ข้ึนถึง 139.20 ลานปอนด 

หรือประมาณ 6.014 ลานกิโลกรัม แสดงใหเห็นวาอัตราการ

บริโภคกุ งตอหัวของชาวอเมริกันนาจะเพิ่มข้ึนในป 2560 

ซึ่งสถาบัน NMFS และสถาบัน NFI (National Fisheries 

Institute :NFI) รายงานการบรโิภคกุงของสหรฐัฯ คดิจากน้ําหนัก

กุ งที่สามารถรับประทานได รวมแลวอยู ที่  4.10 ปอนด

ตอหัว หรือประมาณ 1.85 กิโลกรัมตอคน 

 สวนปริมาณกุงดิบที่เพิ่มขึ้นในป 2560 มีปริมาณ 4.10 

ปอนดหรือประมาณ 0.18 กิโลกรัมของการบริโภคกุงตอหัว 

ทายสดุจะเปนการแปลงเปนนํา้หนกักุงทีส่ามารถรับประทานได

เทานัน้ และจากการคาํนวณนํา้หนกักุงทีส่ามารถรับประทานได

ที่ NMFS ใชในป 2559 จะเห็นวาการบริโภคกุ งเพิ่มขึ้น

รอยละ 9 หรอืมคีวามเปนไปไดทีป่รมิาณการบรโิภคที ่4.47 ปอนด 

หรอืประมาณ 2.03 กโิลกรมัตอหวัในป 2560 ซึง่การคาํนวณน้ีจะ

เปนการบริโภคกุงตอหัวในสหรัฐฯ ในป 2560 ที่บริโภคเพิ่มขึ้น

จากป 2559 ที่ 4.40 ปอนดตอหัว หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.59

 นอกจากนี้การสงเสริมการขายในรานคาปลีกยังเพิ่มขึ้น

รอยละ 4.10 ในชวงเทศกาลวันหยุด (พฤศจิกายน – มกราคม) 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และจากการประชุมตลาดอาหารทะเล

โลกของ NFI ในเมืองไมอามีเมื่อเดือนมกราคม กุงนาจะเปน

รายการสินคาอาหารทะเลที่ทุกฝายมุงสงเสริมการขายสําหรับ

รานคาปลีกและบริการดานอาหารใหเพิ่มขึ้นในป 2561 นี้ 

4. ความเคลื่อนไหวของราคาเดือนเมษายน 2561

 ราคาสัตวนํ้าที่สําคัญบางชนิดในเดือนเมษายน 2561 

มีความเคลื่อนไหวดังนี้

 4.1 กุงขาวขนาด 60 - 70 ตัว/กก. ราคาที่ชาวประมง

ขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 153.92 บาท ลดลงจาก 183.01 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 15.90
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  ราคาขายสงกุ งขาวขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) 

จากตลาดกลางชมรมผู คากุ งสมุทรสาคร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

250.00 บาท ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 4.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมง

ขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 122.00 บาท ลดลงจาก 122.60 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.49 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลีย่กโิลกรมัละ 200.00 บาท ราคาทรงตัวเทากบัเดอืนทีผ่านมา

 4.3 ปลาทสูดขนาดกลาง ราคาทีช่าวประมงขายไดเฉลีย่

กิโลกรัมละ 76.66 ลดลงจาก 80.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่

ผานมารอยละ 4.18

  ราคาขายสงปลาทูในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการ

สะพานปลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 85.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา 

 4.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.00 เพิ่มขึ้นจาก 85.99 บาท/กก. ของเดือน

ที่ผานมารอยละ 0.01

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 120.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวเทากับเดือนที่

ผานมา 

 4.5 ปลาดุกบิ๊กอุยสดขนาด 2 - 4 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่

ชาวประมงขายไดเฉลี่ย 46.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

45.33 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.48

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

เฉลี่ย 70.00 บาท/กิโลกรัมทรงตัวทากับเดือนที่ผานมา

 4.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาทีช่าวประมงขายปลาเปด

ได 8.60 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 8.53 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนที่ผานมารอยละ 0.82

  ราคาขายสงปลาปนชนิดโปรตีน 58-60% เบอร 2 

ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ย 35.43 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 

36.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนที่ผานมารอยละ 1.58

5. แนวโนมของราคาเดือนพฤษภาคม 2561 

 จากการศึกษาวิเคราะหทางสถิติ คาดคะเนแนวโนมของ

ราคาเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

 5.1 กุงขาวขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 152.00 ลดลงจาก 153.92 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.25 

  ราคาขายสงกุงขาว (60 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไท 

จ.สมุทรสาคร คาดวาจะอยูในระดับ 250.00 บาท/กิโลกรัม 

ทรงตัวเทากับเดือนที่ผานมา 

 5.2 ปลาหมึกกระดองสด ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 124.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

122.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.64 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยูในระดับเฉลี่ย 200.00 บาท/กิโลกรัม ทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

 5.3 ปลาทูสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยูในระดับ 78.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 76.66 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.75

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาจะอยู ในระดับ 86.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

85.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.18 

 5.4 ปลาชอนสดขนาดกลาง ราคาที่ชาวประมงขายได

คาดวาจะอยู ในระดับ 87.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 

86.00 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 1.16 

  ราคาขายสงในตลาดกรงุเทพฯ คาดวาจะอยูในระดบั 

125.00 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 120.00 บาท/กิโลกรัม 

ของเดือนกอนรอยละ 4.17 

 5.5 ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายไดคาดวาจะ

อยูในระดับ 45.00 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 46.00 บาท/

กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 2.17

  ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ จากองคการสะพานปลา 

คาดวาอยูในระดับ 73.00 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 70.00 

บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอย 4.29 

 5.6 ปลาเปดและปลาปน ราคาปลาเปดที่ชาวประมง

ขายไดคาดวาจะอยูในระดับ 8.60 บาท/กิโลกรัม ราคาทรงตัว

เทากับเดือนที่ผานมา

  ราคาปลาปนเบอร 2 ชนิดโปรตีน 58% - 60% 

ในตลาดกรุงเทพฯ คาดวาอยูในระดับ 33.40 บาท/กิโลกรัม 

ลดลงจาก 33.43 บาท/กิโลกรัม ของเดือนกอนรอยละ 0.09
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 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 43.53 70.00
ก.พ. 44.46 70.00
มี.ค. 45.33 70.00
เม.ย. 46.00 70.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 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 84.93 120.00
ก.พ. 85.03 120.00
มี.ค. 85.99 120.00
เม.ย. 86.00 120.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 187.64 169.25

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. 61 177.38 183.32
ก.พ. 183.76 250.00
มี.ค. 183.01 250.00
เม.ย. 153.92 250.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากตลาดทะเลไทยเริ่ม ม.ค. 54
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาชอน

กุงขาวขนาด 60 ตัว/กก.
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เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 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 8.22 36.00
ก.พ. 8.16 36.00
มี.ค. 8.53 36.00
เม.ย. 8.60 35.43

หมายเหตุ ราคาเกษตรกรคือราคาปลาเปดจากสศก. ราคาขายสงคือราคาปลาปนโปรตีน 60 % เบอร 2 จากสมาคมผูผลิตปลาปนไทย

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 126.67 180.00

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. 61 172.75 200.00
ก.พ. 158.50 200.00
มี.ค. 122.60 200.00
เม.ย. 122.00 200.00

หมายเหตุ ราคาขายสงจากองคการสะพานปลา
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ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ก.ค. ส.ค.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

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

ปลาหมึก

ปลาเปด

เดือน ราคาเกษตรกร ราคาขายสง
เม.ย. 60 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 78.62 85.00
ก.พ. 76.05 85.00
มี.ค. 80.00 85.00
เม.ย. 76.66 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. ก.พ. มี.ค.เม.ย. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ย.

ปลาทู
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ขาวที่นาสนใจ

✤

 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจากกรมประมงวาไดแจงประกาศ
ตามราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมงสําหรับเรือ
ประมงพาณิชยในนานนํ้าไทย พ.ศ.2561 โดยยํ้าเจาของ
เรือประมงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
เครื่องหมายประจําเรือประมงสําหรับเรือประมงพาณิชย
ในนานนํ้าไทย พ.ศ.2561 อยางเครงครัด รวมทั้งดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
 ดร.อดิศร พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง รายงานวา
ประกาศนี้ ให ใช บังคับสําหรับเรือประมงพาณิชย ใน
นานนํา้ไทย พ.ศ.2561 ตัง้แตวนัที ่1 เมษายน 2561 เปนตนไป
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 60 วันหลังวันประกาศ คือวันที่ 
30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกําหนดใหเจาของเรือประมง
นําเครื่องหมายประจําเรือประมงที่กรมประมงออกให 
ไปจัดทําใหปรากฏเห็นที่เรือประมงลําที่ไดรับใบอนุญาต 
ดวยการเขียนหรือพนสีใหตรงตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนด เชน เคร่ืองหมายประจําเรือประมงมีลักษณะ

 เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจากกรมประมงวาไดแจงประกาศ

กรมประมงแจงประกาศราชกิจจานุเบกษา

เรื่องเรือประมงพาณิชยในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2561

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

และใหเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

เปนเครือ่งหมายทีป่ระกอบดวยตัวอกัษรโรมนั ตวัพมิพใหญ
และตัวเลขอารบิคเขียนเรียงกันจากซายไปขวาเมื่อหันหนา
เขาหาตัวเรือ โดยแบงเปนเครื่องหมายยอย เพื่อใชแทน
ความหมายตางๆ เชน นานนํา้ไทยฝงอาวไทย ใหใชตวัอกัษร 
T, นานนํ้าไทยฝงอันดามัน ใหใชตัวอักษร A, เครื่องหมาย
ทีส่องเปนตัวอกัษรใชแทนขนาดของเรอืประมง, เครือ่งหมาย
ทีส่ามเปนตวัเลขหรอืชดุตัวเลขแสดงลาํดบัทีข่องใบอนญุาต
ทําการประมงพาณิชย และเครื่องหมายที่สี่เปนตัวอักษร
หรือชุดตัวอักษรใชแทนประเภทเครื่องมือทําการประมง 
ตัวอยางเชน “TM 245 B” T หมายถึง พื้นที่อาวไทย, 
M หมายถึง เรือขนาดตั้งแต 30 ตันกรอสขึ้นไป แตไมถึง 
60 ตันกรอส, 245 หมายถึง ใบอนุญาตลําดับที่ 245, 
B หมายถึง ประเภทเครื่องมืออวนลอมจับ พรอมเนนยํ้า
เจาของเรือประมงใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
หลังจากประกาศ คือภายในเดือนพฤษภาคม 2561
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุสุกร ไกและเปดในตลาดกรุงเทพฯ
หนวย : บาท/ตัว

รายการ
2560 2561

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

ลูกสุกรขุน 1,700 1,750 1,900 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292

ลูกไกไขอายุ   1 วัน 16.19 15.00 17.00 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00

ลูกไกเนื้ออายุ 1 วัน 15.50 17.41 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50

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

ที่มา : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย

ราคาขายสง (เงินสด) ปุยที่สําคัญในตลาดกรุงเทพฯ รายเดือน
หนวย : บาท/เมตริกตัน

รายการ
2560 2561

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

21-0-0 6,667 6,667 6,667 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567

46-0-0 10,133 10,133 9,500 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633

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

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

15 - 15 - 15 16,000 16,000 15,900 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

13 - 13 - 21 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867 17,350 16,867

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

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

รายการ
2560 2561

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

หัวอาหาร

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

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

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

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

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

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

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

หัวอาหารสําเร็จรูปผง

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

หัวอาหารสําเร็จรูปเม็ด 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.cpffeed.com
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.3 รวมงานสภากาแฟ และรวมสืบสานประเพณีสงกรานต

 วันที่ 11 เมษายน 2561 นางเพ็ญศิริ  วงษวาท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) 
พรอมดวยเจาหนาที่ เขารวมงานสภากาแฟ เชานี้ที่อุดร ณ สํานักงานชลประทาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียน 
กระชับความสัมพันธของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนอกสังกัดกระทรวงภายในจังหวัดอุดรธานี  
 ทัง้นี ้ไดรวมจดักจิกรรมสบืสานวฒันธรรมไทย ประเพณสีงกรานต รวมรดนํา้ดาํหวัผูวาราชการจงัหวดัอดุรธานี และผูอาวโุส
ภายในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 

✤
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สศท.5 รวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.สุรินทร

 วันท่ี 23-24 เมษายน 2561 นางสาวนงนุช ดีแท ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) มอบหมายให นายสุทธิ 
สิทธิวนกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ พรอมดวยเจาหนาที่ 
สศท.5 เขารวมจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับตนทุนสินคาเกษตรที่สําคัญ กระดาน
เศรษฐี และ Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส พรอมกับหนวยงาน

สศท.4 สํารวจปริมาณการผลิตและผลผลิตตอไร

โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตของขาวนาปรัง ปเพาะปลูก 2561

 วันที่ 19 เมษายน 2561 นายฉัตรชัย  เตาทอง  ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน (สศท.4) มอบหมายใหเจาหนาที่
สวนสารสนเทศการเกษตร ออกสํารวจปริมาณการผลิตและผลผลิตตอไรโดยวิธี
ตั้งแปลงเก็บเก่ียวผลผลิตของขาวนาปรัง ปเพาะปลูก 2561 พรอมทั้งจายเงิน
คาตอบแทนใหเกษตรกรเจาของผลผลิต ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด ในระหวางวันที่ 19 เมษายน – 
18 พฤษภาคม 2561 โดยขอมูลการสํารวจในคร้ังนี้จะไดนําไปใชประกอบกับ
การพิจารณานโยบายตางๆ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตอไป 

✤

ในสังกัดและทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดสุรินทร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ รวมกับโครงการจังหวัดสุรินทร
สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําเดือนเมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานโพนมวง ตําบลไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 
โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีการใหบริการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ การฝกอาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจําหนายสินคาคุณภาพจากกลุมเกษตรกร และมีเกษตรกร
เขารวมงานในครั้งนี้ประมาณ 600 ราย

✤
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สศท.6 ลงพื้นที่การตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)

และสํารวจผลผลิตตกหลน (Gleaning survey)

 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
(สศท.6) มอบหมายใหทมีวจิยั สศท.6 ลงพืน้ทีก่ารตัง้แปลงเก็บเก่ียวผลผลติ (Crop Cutting) และสาํรวจผลผลติตกหลน (Gleaning 
survey) ณ แปลงใหญขาว อ.องครักษ จ.นครนายก ในงานวิจัยเร่ือง “การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 
กรณศีกึษา การเกบ็เกีย่วขาวในพืน้ทีส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ” Loss Reduction in Paddy Rice Harvesting Process : 
A Case Study of The Rice Harvest in The Promoted Area of Large Scale Farm. โดยโครงการวิจัยครั้งนี้ไดรับทุน
งานวิจัยจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

✤

สงกรานตออเจาชาว สศท.6

 วันที่ 18 เมษายน 2561 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) นําคณะเจาหนาที่ สศท.6 รวมสืบสานวัฒนธรรมไทย
เนือ่งในประเพณสีงกรานต ดวยกิจกรรม”สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูใหญ” และ “แบงปนนํา้ใจ 
1 ของดี ของฝากพื้นถิ่น” เพื่อสงเสริมความผาสุก สรางความสัมพันธในองคกรและสนับสนุน
สินคาเกษตรจากแตละทองถิ่น พรอมบรรยากาศอันชื่นมื่นดวยการแตงกายผาไทย ชุดไทย 
เสื้อลายดอกกันอยางสวยงามและอิ่มเอมในนํ้าใจจากของฝากที่รวมแบงปนกันของเหลา
ออเจาชาว สศท.6

✤
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สศท.7 จัดอบรมพยากรณขอมูลดวย ARIMA 

 วันที่ 3 เมษายน 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท จัดอบรมเร่ือง “การพยากรณดวยวิธี Box 
และ Jenkins โดยใชดัชนีชี้นํา” โดยมี นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน ผูอํานวยการสวนวิจัยและประเมินผล เปนวิทยากรในการบรรยาย
ใหความรู พรอมกับฝกปฏิบัติใหกับขาราชการและเจาหนาที่ สศท.7 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ใชวิธี ARIMA ในการพยากรณ
ขอมูลซึ่งจะชวยสนับสนุนการจัดทําภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

✤

สศท.7 รวมอนุรักษและสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2561

 วันที่ 17 เมษายน 2561 นายชีวิต  เมงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) 
เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆจํานวน 9 รูป โดยมีขาราชการและเจาหนาที่ สศท.7 รวมพิธีกันอยางพรอมเพรียง 
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท
 ในการนี้ คณะเจาหนาที่ สศท.7 รวมพิธีรดนํ้าขอพรนายชีวิต  เมงเอียด  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
เพื่อรวมอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย รวมทั้งสรางสัมพันธไมตรีระหวางบุคคลและองคกร

✤
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สศก. ครบรอบ 39 ป สมทบทุนมูลนิธิ

รพ. สมเด็จพระยุพราช จัดซื้อเครื่องมือแพทย

 วนัที ่2 เมษายน 2561 พลเอก สรุยทุธ จลุานนท องคมนตร ีรองประธานกรรมการ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนใหมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหแกโรงพยาบาลในทองถ่ินหางไกลและ
ทุรกันดาร จาก ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 
39 ป จํานวน 176,720 บาท ณ หองประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ

✤

การประชุมหารือระหวางคณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ กษ.

 วันที่ 3 เมษายน 2561 ดร. วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร รวมประชมุหารอืระหวางคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการดําเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ณ หองประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

✤
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กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธี “รดนํ้าขอพร” 

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2561

 วันที่ 9 เมษายน 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดพิธีรดนํ้าขอพร
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะผูบริหาร
ระดับสูง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2561 ณ หอง 115 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
 ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นําโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร รวมในพิธีดังกลาวดวย 
โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เขารวม 
ซึ่งนับเปนการรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามรวมกัน
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สศก. จัดพิธีรดนํ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานตประจําป 2561

 วันที่ 9 เมษายน 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรดนําขอพร
คณะผูบรหิาร เนือ่งในโอกาสเทศกาลสงกรานต ป 2561 โดย ดร.วณิะโรจน ทรพัยสงสขุ 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนประธานในพิธี
 ในการนี้ เลขาธิการ สศก. ไดกลาวอวยพรแกคณะผูบริหาร ขาราชการและ
เจาหนาที่ในโอกาสวันขึ้นปใหมไทยอันเปนการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามรวมกัน 
ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สศก. ใหการตอนรับผูเชี่ยวชาญการวิเคราะหสินคาเกษตรจาก USDA

 วันที่ 17 เมษายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนายฉันทานนท 
วรรณเขจร รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใหการตอนรับ Mr. Michael Shean ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห
สนิคาเกษตร จาก US Department of Agriculture (USDA) สหรัฐอเมริกา เพ่ือหารือและแลกเปลีย่นความเหน็ดานการเกบ็ขอมลู
และพยากรณภาคการเกษตร โดยใชประโยชนจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
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เบทาโกร เขาพบหารือ สศก.

 วันที่ 19 เมษายน 2561 ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวยนายพลเชษฐ 
ตราโช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ใหการตอนรับผูแทนจากบริษัท เบทาโกร เขาพบหารือในการ
สนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ อาคารศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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การประชุมความกาวหนาการดําเนินงาน Mr. รายสินคา

 วันท่ี 25 เมษายน 2561 ดร.วิณะโรจน  ทรัพย ส งสุข เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมประชุมความกาวหนาการดําเนินงานของ
ผูรับผิดชอบรายสินคา (Mr. รายสินคา) ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุม 134-135 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณาขอมูลรายสินคาเสนอผูบริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําเดือนเมษายน 2561
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เลขาธิการ สศก. พบปะสื่อมวลชน ในงาน meet the press

 วนัที ่26 เมษายน 2561 นายกฤษฎา บญุราช รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดพบปะสื่อมวลชน ในงาน meet the press ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบ
รัฐบาล โดยไดพูดคุยถึงผลงานรัฐบาลในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวมทั้งตอบขอซักถามแกสื่อมวลชน โอกาสนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย 
ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พรอมดวย 
ดร.ทัศนยี เมอืงแกว รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร รวมงานในครัง้นีด้วย
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