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(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561) 

เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต

(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ

2560 58,962,000 55,050,535 24,074,355 408 437

2561 58,982,982 57,107,054 26,100,137 443 457

ผลต่าง 20,982 2,056,519 2,025,782 35 20

%การเปล่ียนแปลง 0.04 3.74 8.41 8.58 4.58

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ปี

 
 

สถานการณ์การผลิต 
เนื้อท่ีเพาะปลูกคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย เนื่องจากราคาข้าว เช่น หอมมะลิ หอมปทุมธานี 

ข้าวเปลือกเจ้าอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท าให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในท่ีนาที่เคยปล่อยว่างเมื่อ 1-2 ปีท่ีผ่านมา 
และปีนี้ปริมาณน้ าฝนดี เกษตรกรปลูกข้าวได้เร็วขึ้น ท าให้บางพื้นท่ีแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยาสามารถท านาปีรอบท่ี 2 ได้
มากกว่าปีท่ีแล้ว แต่ภาพรวมของเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เพราะเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูก
อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลังโรงงาน ประกอบกับ บางพื้นท่ีทางภาคตะวันออกท านาปรังรอบท่ี 2 ล่าช้าท าให้ปลูก
ข้าวนาปีในฤดูกาลใหม่ไม่ทันจึงปล่อยท่ีนาให้ว่าง ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของต้นข้าว และไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนปีท่ีแล้ว ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตท้ังประเทศเพิ่มขึ้น  

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วมาก เนื่องจากในปี 2560 เนื้อท่ีเพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบ
อุทกภัยท าให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย แต่ปีนี้คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวได้ตามปกติ ส าหรับเนื้อท่ีปลูกข้าวหอมมะลิ
คาดว่าเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรปลูกแทนข้าวเหนียว เนื่องจากราคาข้าวเหนียวในปีท่ีแล้วมีแนวโน้มลดลง ส่วนเนื้อท่ี
เพาะปลูกข้าวเจ้าปทุมธานี 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากราคาปีท่ีแล้วท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

สถานการณ์รายภาคเป็นดังนี้ 
ภาคเหนือ เนื้อท่ีเพาะปลูกคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากปีนี้ปริมาณน้ าฝนดี ท าให้เกษตรกรขยายพื้นท่ี

เพาะปลูกในท่ีนาท่ีเคยปล่อยว่างเมื่อ 1-2 ปีท่ีผ่านมา และบางพื้นท่ีแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยาสามารถท านาปีรอบท่ี 2 
มากกว่าปีท่ีแล้ว เช่นในจังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เป็นต้น ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่า
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อท่ีเพาะปลูกคาดว่าลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย
โรงงาน และมันส าปะหลังโรงงาน เช่นในจังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ
นครราชสีมา เป็นต้น ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ าฝนจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
และไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนปีท่ีแล้ว 
 ภาคกลาง เนื้อท่ีเพาะปลูกคาดว่าลดลงจากปีท่ีแล้วเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรในบางพื้นท่ีเปลี่ยนท่ีนาเป็น
บ่อปลาและกุ้ง และปล่อยพื้นท่ีให้ว่าง เนื่องจากปลูกข้าวนาปรังรอบสองและเก็บเกี่ยวล่าช้าท าให้ปลูกข้าวนาปีใน
ฤดูกาลใหม่ไม่ทัน เช่นในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นต้น และบางพื้นท่ีเปลี่ยนไปปลูกอ้อย
โรงงาน เช่น จังหวัดสระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี  เป็นต้น ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดเพิ่มขึ้น เน่ืองจากปริมาณน้ าฝนจะ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 

ข้าวนาปี ปี 2561 (ปีเพาะปลูก 2561/62) 
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 ภาคใต้ เนื้อท่ีเพาะปลูกคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว เนื่องจากมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกร
ขยายพื้นท่ีในนาดอนท่ีปล่อยว่าง โดยภาคเอกชนมีการสนับสนุนให้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาดี เช่น พันธุ์เล็บนก 
เฉี้ยง กาบด า ไขมดลิ้น และสังข์หยด เป็นต้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาด
ว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ าฝนจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
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เนื อท่ีเพาะปลูก ละผลผลิต ข้าวนาปี

เน้ือท่ีเพาะปลูก  ล้านไร่ ผลผลิต  ล้านตัน  
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ร้อยละผลผลิตข้าวนาปีรายเดือน
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 ราคาท่ีเกษตรกรขาย ด้ ข้าวเปลือกเจ้า ความ ื น  5  ( าท/ตัน)

หมายเหตุ   ปี 2561 เฉล่ียต้ังแต่เดือนมกราคม  มิถุนายน  สัปดาห์ที่ 4  
 

 
 

 หล่งเพาะปลูก 5 อันดั  รก ไดแ้ก ่1  จ อุบลราชธานี  2 จ นครราชสีมา    จ สรุินทร์    จ ร้อยเอด็ 5 จ ศรีสะเกษ 


