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คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : พยากรณ์เกษตรไทย พืชดาวเด่น-ดาวดับ 

 
 “ข้าว”...“มันส าปะหลัง” ... “ทุเรียน” คือสินค้า

ท่ีโดดเด่น ราคาดี ครึ่งปีหลัง ข้อมูลยืนยันจากส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ลงลึกในรายละเอียด “ข้าวนาปี” ปีการผลิต 
2561/62 คาดการณ์พื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ท่ี 58.98 ล้านไร่ 
ผลผลิต 26.10 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่อยู่ท่ี 
443 กิโลกรัม...เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2560/61 ท่ีมีพื้นท่ี

เพาะปลูก 58.96 ล้านไร่ ผลผลิต 24.07 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.03 ร้อยละ 8.43 และร้อยละ 8.58 ตามล าดับ 

พืชดาวเด่นแรกนี้เป็นผลมาจากราคาข้าวหอมมะลิท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท าให้เกษตรกรขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกในท่ีนาท่ีเคยปล่อยว่างเมื่อ 1-2 ปีท่ีผ่านมา และคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากท่ีนาท่ีเคยปลูกข้าว
เหนียวมาปลูกข้าวหอมมะลิแทนจากที่ราคาข้าวเหนียวในปีท่ีแล้วมีแนวโน้มลดลง แต่ภาพรวมเนื้อท่ีปลูกข้าว
ยังเพิ่มไม่มากนัก 

จังหวัดแหล่งผลิตข้าวนาปีส าคัญ ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยละ 6.59 นครราชสีมา ร้อยละ 5.76 
สุรินทร์ ร้อยละ 5.21 ร้อยเอ็ด ร้อยละ 5.18 และศรีสะเกษ ร้อยละ 5.06 ของเนื้อท่ีปลูกข้าวนาปีท้ังประเทศ 
ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 64.81 ของผลผลิตข้าวนาปีท้ัง
ประเทศ ส่วน “ข้าวนาปรัง” ปีการผลิต 2561 มีพื้นท่ีเพาะปลูก 12.84 ล้านไร่ ผลผลิต 8.55 ล้านตัน
ข้าวเปลือกและผลผลิตต่อไร่ 666 กิโลกรัม เทียบกับปีการผลิต 2560 ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก 10.46 ล้านไร่ 
ผลผลิต 6.62 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 633 กิโลกรัม...เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.75 ร้อยละ 29.15 
และร้อยละ 5.21 ตามล าดับ 

เนื่องจากอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี...ดีมาก รวมท้ังแหล่งน้ าตามธรรมชาติเมื่อ
ต้นฤดูกาลมีปริมาณน้ ามากกว่าปีท่ีผ่านมา อีกท้ังเกษตรกรบางส่วนก็ได้ปลูกชดเชยข้าวนาปีท่ีเสียหายจากน้ า
ท่วม จังหวัดแหล่งผลิตข้าวนาปรังส าคัญ ได้แก่ สุพรรณบุรี ร้อยละ 7.80 นครสวรรค์ ร้อยละ 7.40 
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.40 พิษณุโลก ร้อยละ 5.99 และพิจิตร ร้อยละ 5.75 ของเนื้อท่ีปลูกข้าวนาปรัง
ท้ังประเทศ ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมาก ช่วงเดือนมีนาคม– เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 58.19 
ของผลผลิตข้าวนาปรังท้ังประเทศ 

ฉายไฟส่องไปท่ีเรื่อง “ราคา” ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ด้วยผลผลิตท่ีมีน้อยราคาข้าวเปลือกหอม
มะลิท่ีขายได้จึงเฉลี่ยอยู่ท่ีตันละ 14,934 บาท สูงขึ้นจากตันละ 9,231 บาท...ในช่วงเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 61.78 ส าหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยตันละ 7,814 บาท สูงขึ้น
จากตันละ 7,627 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 2.45 เนื่องจากมีค าสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า...แนวโน้มราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังปี 2561 จะอยู่ในเกณฑ์ดี ใกล้เคียงกับช่วง
ครึ่งปีแรก 



กระนั้นเกษตรกรชาวนาไทยก็อย่าได้นิ่งนอนใจ ควรเฝ้าระวังราคาข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน -
ธันวาคม 2561 ช่วงท่ีผลผลิตข้าวนาปี ปี 2561/62 ทยอยออกสู่ตลาดมากเช่นเดียวกัน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข บริหารจัดการสินค้าข้าว ท ามาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ได้แก่ มาตรการด้านการผลิต 
ด าเนินงานโดยกรมการข้าวมี 7 โครงการ คือ...นาแปลงใหญ่ , การผลิตข้าวอินทรีย์, พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปร่ือง, ระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง, โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ 

โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และโครงการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นท่ีลุ่มต่ า 13 ทุ่ง 

ด้านการตลาดมี 3 โครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว (ธ.ก.ส), สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ธ.ก.ส.) 
และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก (กรมการค้าภายใน)...ผลสัมฤทธิ์
อย่างไรชวนให้ติดตาม 

ถัดมา “มันส าปะหลัง”...อีกหนึ่งดาวเด่นในวันนี้ เพราะท่ีผ่านมาราคาท่ีเกษตรกรขายได้ตกต่ าอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
รวมถึงบางพื้นท่ีก็ปล่อยเป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ส่งผลให้พื้นท่ีเก็บเกี่ยวลดลง ราคาจึงสูงขึ้น เกษตรกรจึงขายมัน
ได้...มีราคาดี แล้วก็มาถึงดาวเด่นดวงสุดท้ายฮีโร่ในยุคนี้ นั่นก็คือ “ทุเรียน” ...ปี 2561 คาดว่ามีผลผลิต 
0.727 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.635 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 14.49 เนื่องจากทุเรียนท่ีปลูกในปี 2556 เริ่ม
ให้ผลผลิต เป็นปีแรก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเอื้ออ านวยต่อการออกดอกและติดผล รวมท้ังราคาอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่องมาหลายป ีเกษตรกรจึงดูแลบ ารุงรักษาสวนทุเรียนอย่างดี ท าให้ปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น 

มองในเรื่อง “ราคา” ทุเรียนหมอนทองเกรดคละเฉลี่ยครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย.2561 อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 
83.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 92.11 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 9.35 เนื่องจากในครึ่งปี
แรก ปีนี้มีปริมาณทุเรียนท่ีออกสู่ตลาดมากกว่าคร่ึงปีแรกในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

กระนั้นราคาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะปรับลดลงจากปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย คาดว่าในครึ่งปีหลังจะ
ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดท่ียังคงมีอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากมาตรการส่งเสริมการบริโภค
ภาครัฐ ช่วยกระตุ้นความนิยมในการบริโภคทุเรียนเพิ่มขึ้น...บวกกับผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการ
ส่งออก ขายได้ราคาสูง 

เอาเป็นว่าวันนี้ความต้องการ “ทุเรียน” ของตลาดท้ังภายใน และนอกประเทศยังสดใส มีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระแสนิยมการบริโภคทุเรียนของชาวจีนท่ีมีเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ใช่น้อยๆ ยิ่งมีความ
สะดวกรวดเร็วในการขนส่ง ความหลากหลายของช่องทาง การส่งออก การจัดจ าหน่ายก็ยิ่งสามารถขยาย
การส่งออกไปยังมณฑลต่างๆ ของจีนได้มากขึ้น 

เหรียญมีสองด้าน เกษตรกรไทยก็มีสองด้านเฉกเช่นเดียวกัน...มี “ได้” ก็ย่อมมี “เสีย” มี...“ขึ้น” ก็
ย่อมมี “ลง”...ตามหลักการตลาดดีมานด์ซัพพลาย โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังให้
ขีดวงไปท่ีสินค้าท่ีต้องเฝ้าระวัง “ราคาตก” ก็จะมี...ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สับปะรด 
มังคุด ลองกอง ล าไย 

นับเป็นความท้าทายในระดับนโยบายท่ีจะต้องคลี่คลายแก้ปัญหากันไป ท้ังในระยะสั้น ระยะยาว
อย่างมีแบบแผน “ชี้น าในการพัฒนา...จัดท ายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ ไปสู่การบริหารจัดการ”...คือ
พันธกิจ ส าคัญของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. 



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาฯ สศก. ย้ าว่า เรามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างรอบด้าน ท้ังการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนาการเกษตร มาตรการทางการเกษตร การส ารวจ ศึกษา...วิเคราะห์
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิติ ท้ังสถานการณ์การผลิต การพยากรณ์ผลผลิต ต้นทุน ราคา...รายได้
เกษตรกร 

 
ภาพใหญ่...ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.2 สาขาพืช สาขาปศุ

สัตว์, ประมง, บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น มาจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
ผลิต ปริมาณน้ าท่ีเพียงพอ...มีการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบการกระจายน้ า อย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับ
นโยบายท่ีส าคัญ รวมๆแล้วในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0-4.0 ในทุกสาขาการ
ผลิต จับยามสามตา “เกษตรกรไทยยุค 4.0” ต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยข้อมูลและการบริหารจัดการท่ีรัดกุม 
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ใบไหม้แผลเล็ก...ข้าวโพด 
 

ก่อนนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มักจะกลัวโรคใบไหม้แผลใหญ่ ลักษณะอาการระยะแรก จะมีแผล
ขนาดใหญ่สีเทาหรือสีน้ าตาลยาวไปตามใบ แผลจะเป็นแนวยาว 2 -20 เซนติเมตร เริ่มต้นจะเกิดกับใบ
ด้านล่าง แล้วจะลุกลามไปยังใบบนท่ัวต้น...เมื่อมีอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ ท าให้ใบ
ไหม้และแห้งตายในท่ีสุด โรคนี้มักระบาดในพื้นท่ีท่ีมีความชื้นสูง อุณหภูมิ 18-27 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวในภาคเหนือ แต่ยังมีอีกโรคท่ีน่ากลัวกว่า...โรคใบไหม้แผลเล็ก 

จุฑารัตน์ เชื้อพงษ์ นักโรคพืช บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จ ากัด เตือนให้ระวังเพราะ เป็นโรคท่ีสามารถพบ
ได้ทุกพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพด ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือเหมือนโรคใบไหม้แผลใหญ่ท่ีมักพบเฉพาะภาคเหนือ 
และยังเป็นโรคท่ีสามารถระบาดได้ท้ังปี ท้ังฤดูปลูก และทุกระยะการเจริญเติบโต ถ้าสภาพแวดล้อม
เหมาะสม 

อาการระยะแรก ลักษณะของแผลจะคล้ายกันกับโรคใบไหม้แผลใหญ่ จะต่างกันแค่ตอนเริ่มต้นจะ
เกิดเป็นแผลไหม้จุดเล็กๆก่อน จากนั้นจะลุกลามรวมตัวจนเกิดเป็นแผลใหญ่...เชื้อเข้าท าลายในช่วงก่อน
ข้าวโพดออกดอก หรือหลังจากพืชงอกไปแล้ว 7-21 วัน จะมีผลกระทบต่อผลผลิตมาก แต่ถ้าเกิดก่อนระยะ
ออกไหม ผลผลิตมีโอกาสเสียหายมากกว่า 50%แต่ถ้าเกิดหลังจากออกไหมไปแล้ว 6 สัปดาห์ จะไม่กระทบ
ต่อผลผลิตฝักข้าวโพดแต่อย่างใด 

วิธีป้องกันก าจัด ควรเลือกใช้สารเคมีก าจัดเชื้อราในกลุ่ม ไดไธโอคาบาเมต เช่น มาเนบ หรือไซเนบ 
สลับกับอะซ็อกซีสโตรบิน 

สะ–เล–เต 


