


วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตร 

และศูนย์กลำงสำรสนเทศ 
กำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”
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สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ
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บุรรณาธิิก้ารแถลง
 	 วัันท่ี่�	5	มิิถุุนายนของทุี่กปีี นัับเป็็นั 

อีีกวัันัสำำ�คััญขอีงพีี่�น้ัอีงเกษตรกรไทย คืัอี  

“วัันัข้�วัและช�วันั�แห่่งช�ติ” เพืี่�อีเชิดชูเกียรติ 

สำร้�งขวััญกำ�ลังใจให้่แก่ช�วันั�ไทยทั�วัป็ระเทศ 

ในัฐ�นัะผูู้้ผู้ลิตอี�ห่�รห่ลักให้่กับป็ระช�ชนั  

รวัมทั�งเพืี่�อีรำ�ลึกถึึงคัวั�มสำำ�คััญขอีงข้�วั

ในัฐ�นัะเป็็นัพืี่ชห่ลักและมีคัวั�มสำำ�คััญ

ต่อีวิัถีึชีวิัตขอีงคันัไทยตั�งแต่อีดีตจนัถึึงปั็จจุบันั  

และเพืี่�อีให้่ป็ระช�ชนัคันัไทยทุกคันั 

ได้ตระห่นัักถึึงคุัณค่ั�ขอีงข้�วั ที�ผูู้กพัี่นักับ

วิัถีึชีวิัตขอีงคันัไทยม�อีย่�งย�วันั�นั  

รวัมทั�งคัวั�มสำำ�คััญขอีงช�วันั�ทั�ง 4.7 ล้�นั

คัรัวัเรือีนัทั�วัป็ระเทศ ในัฐ�นัะที�เป็็นัผูู้้สำร้�ง

คัวั�มมั�นัคังด้�นัอี�ห่�รให้่แก่ป็ระเทศช�ติ

  กระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ ได้กำ�ห่นัด

จัดง�นัรณรงค์ัถ่ึ�ยทอีดเทคัโนัโลยี 

ก�รผู้ลิตข้�วัระดับป็ระเทศ เนืั�อีงในั 

วัันัข้�วัและช�วันั�แห่่งช�ติ ป็ระจำ�ปี็ 2565 

ระห่ว่ั�งวัันัที� 4 – 6 มิถุึนั�ยนั 2565  

ณ ทุ่งมะข�มห่ย่อีง อีำ�เภอีพี่ระนัคัรศรีอียุธย�  

จังห่วััดพี่ระนัคัรศรีอียุธย� ซึึ่�งภ�ยในัง�นั 

ยังมีนิัทรรศก�รและกิจกรรมที�น่ั�สำนัใจต่�งๆ  

ม�กม�ยด้�นัข้�วั อี�ทิ ก�รจัดแสำดง

เทคัโนัโลยีลดต้นัทุนัก�รผู้ลิตข้�วัสำมัยให่ม่ 

แบบคัรบวังจร ก�รจัดแสำดงผู้ลง�นั

ผู้ลิตภัณฑ์์แป็รรูป็จ�กข้�วั ก�รฝึึกอี�ชีพี่ 

ก�รอีบรมข�ยสิำนัค้ั�อีอีนัไลน์ั ที�สำ�ม�รถึ 

นัำ�ไป็ต่อียอีดเป็็นัอี�ชีพี่เสำริม ทั�งนีั�  

สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร (สำศก.)  

ยังได้ร่วัมจัดนิัทรรศก�ร ในัหั่วัข้อี  

ระบบนัำ�เสำนัอีข้อีมูลเพืี่�อีใช้ป็ระโยชน์ั 

ในัก�รบริห่�รจัดก�รด้�นัก�รเกษตร  

ป็ระกอีบด้วัย ป็ฏิิทินัผู้ลผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร 

ในัระดับพืี่�นัที� และระบบฐ�นัข้อีมูลร่วัม  

“เกษตรผลิิต	พาณิิชย์ตลิาด”	

 ทั�งนีั� ข้�วันัับเป็็นัพืี่ชที�มีคัวั�มสำำ�คััญ 

ต่อีป็ระเทศและสัำงคัมไทยอีย่�งยิ�ง  

โดยปั็จจุบันัมีพืี่�นัที�ป็ลูกกว่ั� 60 ล้�นัไร่  

ป็ระกอีบด้วัย คัรัวัเรือีนัช�วันั�ป็ระม�ณ  

3.72 ล้�นัคัรัวัเรือีนั ห่รือีป็ระม�ณ 17 ล้�นัคันั  

เป็็นัสิำนัค้ั�ส่ำงอีอีกนัำ�เงินัเข้�ป็ระเทศ  

ป็ระม�ณปี็ละ 200,000 ล้�นับ�ท  

นัอีกจ�กนีั� ข้�วัยังเป็็นัพืี่ชอี�ห่�รห่ลัก 

และมีคัวั�มสำำ�คััญต่อีวิัถีึชีวิัตขอีงคันัไทย  

ม�ตั�งแต่ในัอีดีตจนัถึึงปั็จจุบันั อีีกทั�ง 

เป็็นัแห่ล่งก่อีเกิดวััฒนัธรรมป็ระเพี่ณี 

และภูมิปั็ญญ�ท้อีงถิึ�นัที�เกี�ยวักับข้�วั 

และช�วันั� ซึึ่�งคัณะรัฐมนัตรีได้มีมติเมื�อี 

วัันัที� 23 มิถุึนั�ยนั 2552 เห็่นัชอีบให้่ 

วัันัที� 5 มิถุึนั�ยนั ขอีงทุกปี็เป็็นั  

“วัันข้าวัแลิะชาวันาแห่่งชาติ”
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> สำมุนัไพี่ร - แมลงเศรษฐกิจ ท�งเลือีก 
 ช่วัยเกษตรกรลดร�ยจ่�ย เพิี่�มร�ยได้คัรัวัเรือีนั

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 7
>> ก�รศึกษ�ศักยภ�พี่ก�รผู้ลิต และก�รตล�ด 
 โคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�จังห่วััดสำระแก้วั

บทความพิิเศษ	 11
>> ก�รเข้�ร่วัมเจรจ�จัดทำ�คัวั�มตกลงก�รค้ั�เสำรี  
 อี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� : โอีก�สำ ศักยภ�พี่ ขอีงไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พืี่ชอี�ห่�ร 14
 พืี่ชนัำ��มันั 30
 พืี่ชเส้ำนัใย 32
 พืี่ชอืี�นัๆ 32
 ป็ศุสัำตว์ัและผู้ลิตภัณฑ์์จ�กสัำตว์ั 38
 ป็ระมงและผู้ลิตภัณฑ์์จ�กสัำตว์ันัำ�� 42

ข่่าวท่่น่าสนใจ	 46
>> กรมป็ระมง...ป็ระก�ศ “ฤดูนัำ��แดง 2565”  
 คุ้ัมคัรอีงสัำตว์ันัำ��จืดมีไข่ทั�วัป็ระเทศ  
 ยำ��ยังคังกฎห่ม�ยฉบับเดิม เริ�ม 16 พี่.คั. 65 นีั�

ราคาปััจจัยการผลิิต	 48

แวะเย่่ยม	สศท.	 49
>> สำศท.3 ลงพืี่�นัที�ติดต�มผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นั
 กลุ่มแป็ลงให่ญ่อ้ีอียโรงง�นัอีำ�เภอีบ้�นัผืู้อี 
 จังห่วััดอุีดรธ�นีั
>> สำศท.5 ร่วัมง�นั “โคัรงก�รป็ลูกไผู่้ 1 ล้�นัต้นั 
 เพืี่�อีคันัโคัร�ช”
>> เลข�ธิก�ร สำศก. ร่วัมคัณะ สำศท.6 ติดต�ม
 โคัรงก�รก่อีสำร้�งอ่ี�งเก็บนัำ��คัลอีงเขียวั 
 และเปิ็ดง�นัเทศก�ลผู้ลไม้
>> สำศท.9 จัดฝึึกอีบรมเชิงป็ฏิิบัติก�ร โคัรงก�ร
 ศูนัย์เรียนัรู้ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร 
 กิจกรรมก�รพัี่ฒนั�เพิี่�มขีดคัวั�มสำ�ม�รถึ  
 เศรษฐกิจก�รเกษตรอี�สำ� (ศกอี.) ณ โรงแรม บีพีี่ 
 แกรนัด์ท�วัเวัอีร์ห่�ดให่ญ่ อีำ�เภอีห่�ดให่ญ่  
 จังห่วััดสำงขล� และผู่้�นัระบบ Zoom Cloud Meeting

ก�รศึกษ�ศักยภ�พี่ก�รผู้ลิต และก�รตล�ดโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�จังห่วััดสำระแก้วั

สำมุนัไพี่ร - แมลงเศรษฐกิจ ท�งเลือีกช่วัยเกษตรกรลดร�ยจ่�ย เพิี่�มร�ยได้คัรัวัเรือีนั

>> สำศท.8  ร่วัมติดต�มก�รลงพืี่�นัที�ขอีงรัฐมนัตรีว่ั�ก�ร 
 กระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์  ในัก�รตรวัจร�ชก�ร 
 ติดต�มง�นั ต�มนัโยบ�ย ณ จังห่วััดพัี่งง�
>> สำศท.10 ร่วัมป็ระชุมเชื�อีมโยงก�รดำ�เนิันัง�นั
 คัณะกรรมก�รศูนัย์เรียนัรู้ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่
 ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร (ศพี่ก.) และแป็ลงให่ญ่ 
 ระดับจังห่วััด คัรั�งที� 3 จังห่วััดป็ระจวับคีัรีขันัธ์

ข่่าวปัระชาสัมพัินธ์์	 53
>> เลข�ธิก�ร สำศก. ร่วัมเป็็นัวิัทย�กรในัหั่วัข้อี  
 “เศรษฐกิจไทยยุคัให่ม่ ป็ระเทศไทยก้�วัต่อีไป็ 
 อีย่�งไร (ช่วังที� 1) ในัง�นัเสำวันั� Better  
 Thailand Open Dialogue
>> ก�รอีบรมเชิงป็ฏิิบัติก�ร “ก�รใช้สำถิึติในั 
 ก�รติดต�มป็ระเมินัผู้ลโคัรงก�ร”
>> ก�รป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติก�รเรื�อีง ก�รแลกเป็ลี�ยนั 
 อีงค์ัคัวั�มรู้ด้�นัก�รพัี่ฒนั�ก�รเกษตรอีย่�งยั�งยืนั
>> รอีง สำศก. ร่วัมในัพิี่ธีเปิ็ดง�นัวัันัสำถึ�ป็นั�
 กรมพัี่ฒนั�ที�ดินั คัรบรอีบ 59 ปี็
>> เลข�ธิก�ร สำศก. ร่วัมง�นั Kick off เปิ็ดตัวัร้�นั 
 “Fisherman Shop”
>> เลข�ธิก�ร สำศก. ร่วัมติดต�มก�รลงพืี่�นัที� 
 ขอีงรัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตรฯ  
 เยี�ยมชมเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตสำวันัทุเรียนันันัท์  
 ณ สำวันัย�ยละมัย

ก�รเข้�ร่วัมเจรจ�จัดทำ�คัวั�มตกลงก�รค้ั�เสำรี  
อี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� : โอีก�สำ ศักยภ�พี่ ขอีงไทย
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สมุุนไพร - แมุลงเศรษฐกิจ
ทางเลือกช่่วยเกษตรกรลดรายจ่าย เพิ�มุรายได้ในครัวเรือน

	 จากความต้้องการึบริโภคั
ในัปั็จจุบันัที�ใส่ำใจดูแลสุำขภ�พี่ เน้ันัคุัณภ�พี่
ม�ตรฐ�นัด้�นัคัวั�มป็ลอีดภัย ห่ลีกเลี�ยง
ก�รใช้สำ�รเคัมี ทำ�ให้่เกิดคัวั�มต้อีงก�ร
บริโภคัสิำนัค้ั�ห่รือีผู้ลิตภัณฑ์์ในักลุ่ม 
ท�งเลือีกเพืี่�อีสุำขภ�พี่ม�กขึ�นั เช่นั สำมุนัไพี่ร
ป็ระเภทต่�ง ๆ ทั�งที�เป็็นัอี�ห่�ร ย�  
ผู้ลิตภัณฑ์์เสำริมอี�ห่�ร เคัรื�อีงสำำ�อี�ง  
รวัมถึึงผู้ลิตภัณฑ์์จ�กแมลงเศรษฐกิจ  
ได้แก่ นัำ��ผึู้�ง ผู้ลิตภัณฑ์์จ�กผึู้�ง และจิ�งห่รีด  
ที�เป็็นัแห่ล่งโป็รตีนัท�งเลือีกให่ม่ เป็็นัต้นั  
ดังนัั�นั ก�รส่ำงเสำริมด้�นัก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�ห่รือี
ผู้ลิตภัณฑ์์ท�งก�รเกษตรในักลุ่มท�งเลือีก 
เพืี่�อีสุำขภ�พี่ให้่มีคุัณภ�พี่ตลอีดห่่วังโซ่ึ่
อุีป็ท�นัตั�งแต่ก�รผู้ลิตในัแป็ลงไป็จนัถึึง
ก�รแป็รรูป็เป็็นัผู้ลิตภัณฑ์์จึงมีคัวั�มสำำ�คััญ
อีย่�งยิ�ง ในัปี็ 2564 กระทรวังเกษตรและ
สำห่กรณ์ โดยกรมส่ำงเสำริมก�รเกษตร  
จึงได้ดำ�เนิันัโคัรงก�รส่ำงเสำริมก�ร 
เพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร 

และโคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่
ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�กลุ่มท�งเลือีกเพืี่�อีสุำขภ�พี่  
(แมลงเศรษฐกิจ) ซึึ่�งเป็็นัโคัรงก�รสำำ�คััญ
ขอีงแผู้นัแม่บทย่อียเกษตรชีวัภ�พี่  
ภ�ยใต้แผู้นัแม่บทในัป็ระเด็นัก�รเกษตร  

ที�จะนัำ�ไป็สู่ำก�รผู้ลิตและขย�ยผู้ลเพืี่�อีสำร้�ง
มูลค่ั�เพิี่�มขอีงสิำนัค้ั�เกษตรชีวัภ�พี่ต่อีไป็ 
 ปี็ 2564 โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเพิี่�ม
ป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร ดำ�เนิันัก�ร 
ในัพืี่�นัที� 40 จังห่วััด มีวััตถุึป็ระสำงค์ัเพืี่�อี
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ส�าหรับุก้ารสร้างมูืลค่�าเพิ�มืให้กั้บุแมืลงเศรษฐกิ้จ	 
เก้ษตรก้รผูู้้เลี�ยงจิ�งหรีดน�าค่วามืรู้ที�ได้รับุมืาแปรรูป 

เป็นผู้ลิตภััณฑ์์ต�าง	ๆ	อาทิ	น��าพริก้จิ�งหรีด	ข้าวเก้รียบุจิ�งหรีด	 
จิ�งหรีดทอดปรุงรส	เพิ�มืรายได้ให้เก้ษตรก้รเฉัลี�ย 
ค่รัวเรือนละ	6,152	บุาทต�อปี	ด้านก้ารเลี�ยงผู้้�ง	 
เก้ษตรก้รส�วนใหญ�ยังไมื�ได้ท�าก้ารแปรรูปหรือ 

พัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์จาก้ผู้้�งมืาก้นัก้	เป็นเพียงก้ารเก็้บุ 
ผู้ลผู้ลิตจาก้ผู้้�งไว้บุริโภัค่เองภัายในค่รัวเรือน

จ�กเกษตรกรที�เข้�ร่วัมโคัรงก�รในัปี็ 2564 
พี่บว่ั� โคัรงก�รฯ ดำ�เนิันักิจกรรมได้คัรบ
ต�มเป้็�ห่ม�ย เกษตรกร 1,800 ร�ย  
ได้รับคัวั�มรู้ในัเรื�อีงก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่
ก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่รและแมลงเศรษฐกิจ
ให้่มีคุัณภ�พี่ รวัมถึึงก�รแป็รรูป็เพืี่�อีสำร้�ง
มูลค่ั�เพิี่�มให้่กับผู้ลผู้ลิต และมีคัวั�มเข้�ใจ
ในักระบวันัก�รผู้ลิตที�เห่ม�ะสำม ตั�งแต่ 
ก�รผู้ลิต ก�รดูแล ไป็จนัถึึงกระบวันัก�ร
จัดก�รห่ลังก�รเก็บเกี�ยวั ก�รป็ฏิิบัติต�ม
ระบบรับรอีงม�ตรฐ�นัต่�ง ๆ และก�รเพิี่�ม 
มูลค่ั�ผู้ลผู้ลิต ตัวัอีย่�งขอีงผู้ลจ�กก�ร 
นัำ�คัวั�มรู้ที�ได้รับด้�นัก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร  
รวัมถึึงก�รป้็อีงกันั กำ�จัดโรคัพืี่ชและ 
ศัตรูพืี่ชม�ใช้ในัก�รป็รับป็รุงก�รผู้ลิต  
ได้แก่ วิัสำ�ห่กิจชุมชนัพืี่ชสำมุนัไพี่รไทย 
พืี่�นับ้�นัดอีนัรวัก ตำ�บลดอีนัรวัก  
อีำ�เภอีดอีนัตูม จังห่วััดนัคัรป็ฐม  
ซึึ่�งเกษตรกรสำ�ม�รถึเพิี่�มผู้ลผู้ลิตขมิ�นัชันั  
จ�กเดิมผู้ลผู้ลิต 1,350 กิโลกรัมต่อีไร่  
เพิี่�มเป็็นั 2,350 กิโลกรัมต่อีไร่ ทำ�ให้่ 
คัรัวัเรือีนัเกษตรกรมีร�ยได้เพิี่�มขึ�นั  
นัอีกจ�กนีั� เกษตรกรยังมีก�รแป็รรูป็ 
เพืี่�อีเพิี่�มมูลค่ั�ผู้ลผู้ลิตให้่กับสำมุนัไพี่รและ

พัี่ฒนั�ศักยภ�พี่ขอีงเกษตรกร 
ให้่สำ�ม�รถึผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่รที�มีคุัณภ�พี่  
มีป็ริม�ณสำอีดคัล้อีงกับคัวั�มต้อีงก�รขอีง
ตล�ด เกิดก�รรวัมกลุ่มผูู้้ผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร
และสำ�ม�รถึเชื�อีมโยงเคัรือีข่�ยได้ โดย
ดำ�เนิันัก�รอีบรมเกษตรกร 1,000 ร�ย  
ในัห่ลักสูำตรก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่รต�มระบบ
ม�ตรฐ�นั GAP และก�รเพิี่�มมูลค่ั�ผู้ลผู้ลิต
สำมุนัไพี่ร สำำ�ห่รับโคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเพิี่�ม 

ป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�กลุ่มท�งเลือีก
เพืี่�อีสุำขภ�พี่ (แมลงเศรษฐกิจ)  
ดำ�เนิันัก�รในัพืี่�นัที� 16 จังห่วััด มีวััตถุึป็ระสำงค์ั 
เพืี่�อีพัี่ฒนั�คัวั�มรู้และทักษะขอีงเกษตรกร
ในัก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตแมลง
เศรษฐกิจ รวัมทั�งส่ำงเสำริมและพัี่ฒนั� 
ให้่เกิดก�รรวัมกลุ่มผูู้้ผู้ลิตแมลงเศรษฐกิจ  
เพืี่�อีเชื�อีมโยงเคัรือีข่�ยก�รผู้ลิตและ 
ก�รตล�ด โดยดำ�เนิันัก�รอีบรมเกษตรกร  
800 ร�ย ในัห่ลักสูำตรก�รเลี�ยงแมลง
เศรษฐกิจ ก�รสำร้�งมูลค่ั�เพิี่�ม และช่อีงท�ง 
ก�รตล�ดขอีงแมลงเศรษฐกิจ 
 ศูนัย์ป็ระเมินัผู้ล สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตรได้ป็ระเมินัผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นั
โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ 
ก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร และโคัรงก�รส่ำงเสำริม
ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั� 
กลุ่มท�งเลือีกเพืี่�อีสุำขภ�พี่ (แมลงเศรษฐกิจ)  
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แมลงเศรษฐกิจ อี�ทิ ผู้ลิตสำมุนัไพี่รอีบแห้่ง
จ�กฟ้้�ทะล�ยโจร ขมิ�นัชันั กระช�ย ขิง  
ว่ั�นัมห่�เมฆ ว่ั�นันั�งคัำ� ว่ั�นัชักมดลูก 
และก�รทำ�เคัรื�อีงดื�มสำำ�เร็จรูป็จ�กสำมุนัไพี่ร  
เช่นั ขิงผู้ง ช�ห่น่ัอีกะล� ช�ห่น่ัอีกะล�
บรรจุขวัดผู้สำมนัำ��ผึู้�งและมะนั�วั  
และทำ�ห่น่ัอีกะล�อีบกรอีบบรรจุซึ่อีง  
นัอีกจ�กนีั� ยังมีก�รทำ�ผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพี่ร
อืี�นั ๆ เช่นั สำเป็รย์ป้็อีงกันัยุงกัด ลูกป็ระคับ
สำมุนัไพี่ร นัำ��มันันัวัดตัวั แชมพูี่ และเจล 
ล้�งมือี โดยในัปี็ 2564 เป็็นัระยะเริ�มแรก 
ที�เกษตรกรนัำ�คัวั�มรู้ที�ได้รับม�สำร้�ง 
มูลค่ั�เพิี่�มให้่ผู้ลผู้ลิต ซึึ่�งเกษตรกรส่ำวันัให่ญ่
จะนัำ�ผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่�วัม�ทดลอีงใช้เอีง 
ในัคัรัวัเรือีนั ช่วัยลดร�ยจ่�ยให้่เกษตรกร 
ในัก�รซืึ่�อีผู้ลิตภัณฑ์์สำมุนัไพี่รเฉลี�ย  
3,683 บ�ทต่อีปี็ นัอีกจ�กนีั� ยังนัำ�
ผู้ลิตภัณฑ์์บ�งส่ำวันัไป็วั�งจำ�ห่น่ั�ยที�ร้�นัค้ั� 
ภ�ยในัชุมชนั บ�งร�ยจำ�ห่น่ั�ยผู่้�นัช่อีงท�ง
อีอีนัไลน์ั ช่วัยเพิี่�มร�ยได้ให้่เกษตรกร 

เฉลี�ยคัรัวัเรือีนัละ 4,726 บ�ทต่อีปี็  
จ�กก�รส่ำงเสำริมคัวั�มรู้ในัเรื�อีงก�รสำร้�ง
มูลค่ั�เพิี่�มให้่ผู้ลผู้ลิต ทำ�ให้่เกษตรกร 
เห็่นัช่อีงท�งในัก�รเพิี่�มร�ยได้ จึงรวัมกลุ่ม
พัี่ฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์จ�กผู้ลผู้ลิตสำมุนัไพี่ร 
ที�มีในัชุมชนั และทำ�ให้่กลุ่มเกษตรกร 
มีคัวั�มเข้มแข็งอีีกด้วัย 
 สำำ�ห่รับก�รสำร้�งมูลค่ั�เพิี่�มให้่กับแมลง
เศรษฐกิจ เกษตรกรผูู้้เลี�ยงจิ�งห่รีดนัำ�คัวั�มรู้
ที�ได้รับม�แป็รรูป็เป็็นัผู้ลิตภัณฑ์์ต่�ง ๆ  
อี�ทิ นัำ��พี่ริกจิ�งห่รีด ข้�วัเกรียบจิ�งห่รีด  
จิ�งห่รีดทอีดป็รุงรสำ เพิี่�มร�ยได้ให้่เกษตรกร
เฉลี�ยคัรัวัเรือีนัละ 6,152 บ�ทต่อีปี็  
ด้�นัก�รเลี�ยงผึู้�ง เกษตรกรส่ำวันัให่ญ่ 
ยงัไม่ได้ทำ�ก�รแป็รรปู็ห่รือีพัี่ฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์
จ�กผึู้�งม�กนััก เป็็นัเพีี่ยงก�รเก็บผู้ลผู้ลิต

จ�กผึู้�งไว้ับริโภคัเอีงภ�ยในัคัรัวัเรือีนั เช่นั 
นัำ��ผึู้�ง ห่รือีเกสำรผึู้�ง เนืั�อีงจ�กเกษตรกร 
เห็่นัว่ั�ก�รแป็รรูป็ห่รือีพัี่ฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์
จ�กผึู้�งมีก�รลงทุนัสูำงจ�กก�รใช้ส่ำวันัป็ระกอีบ 
ห่ล�ยชนิัด อีย่�งไรก็ต�ม มีผู้ลิตภัณฑ์์ 
จ�กผึู้�งที�เกษตรกรสำนัใจที�จะแป็รรูป็ 
และพัี่ฒนั� เช่นั คัรีมบำ�รุงผิู้วัผู้สำมนัำ��ผึู้�ง 
สำบู่และสำบู่เห่ลวันัำ��ผึู้�ง ย�ห่ม่อีง เป็็นัต้นั  
โดยเห็่นัว่ั�เป็็นัก�รยกระดับผู้ลิตภัณฑ์์ 
จ�กธรรมช�ติ และมีกลุ่มผูู้้บริโภคั 
ที�ให้่คัวั�มสำนัใจผู้ลิตภัณฑ์์จ�กผึู้�งอียู่แล้วั  
ห่�กเกษตรกรสำ�ม�รถึรวัมกลุ่ม 
และพัี่ฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่�วัได้  
จะช่วัยสำร้�งร�ยได้เพิี่�มให้่กับสำม�ชิก 
และชุมชนั ดังนัั�นั จะเห็่นัได้ว่ั�เกษตรกร 
ที�เข้�ร่วัมโคัรงก�รมีศักยภ�พี่ 
ในัก�รผู้ลิตและแป็รรูป็เพืี่�อีสำร้�งมูลค่ั�เพิี่�ม
ให้่ผู้ลผู้ลิตที�มีอียู่แล้วัในัชุมชนั อีีกทั�ง 
ยังสำร้�งร�ยได้เพิี่�มและสำ�ม�รถึพัี่ฒนั� 
เป็็นัร�ยได้ห่ลักให้่กับคัรัวัเรือีนัเกษตรกร
ในัอีนั�คัตต่อีไป็ได้ ซึึ่�งเกษตรกรยังต้อีงก�ร
ให้่ห่น่ัวัยง�นัภ�คัรัฐ ทั�งกระทรวังเกษตร
และสำห่กรณ์ และห่น่ัวัยง�นัที�เกี�ยวัข้อีง 
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โดย : ส่ำวันัป็ระเมินัผู้ลก�รพัี่ฒนั�
สำถึ�บันัเกษตรกรและเกษตรกร ศูนัย์ป็ระเมินัผู้ล

สำนัับสำนุันั ส่ำงเสำริม และให้่คัวั�มรู้ด้�นัธุรกิจ
ก�รเกษตรอีย่�งต่อีเนืั�อีงตั�งแต่ต้นันัำ�� 
จนัถึึงป็ล�ยนัำ�� โดยเฉพี่�ะอีย่�งยิ�ง 
ก�รส่ำงเสำริมด้�นัก�รแป็รรูป็และก�รอีอีกแบบ 
บรรจุภัณฑ์์ให้่มีคัวั�มน่ั�สำนัใจและดึงดูด
ผูู้้บริโภคั ก�รขอีใบรับรอีงม�ตรฐ�นั
ผู้ลิตภัณฑ์์เพืี่�อีให้่ผูู้้บริโภคัมีคัวั�มมั�นัใจ 
ในัคุัณภ�พี่และคัวั�มป็ลอีดภัย  
รวัมถึึงก�รส่ำงเสำริมท�งก�รตล�ด เช่นั  
ก�รป็ระช�สัำมพัี่นัธ์สิำนัค้ั�ท�งก�รเกษตร
ผู่้�นัเว็ับไซึ่ต์ห่รือีช่อีงท�งอีอีนัไลน์ัขอีง
ห่น่ัวัยง�นัภ�คัรัฐ ก�รจัดตั�งตล�ดเกษตรกร 

ห่รือีจัดง�นัแสำดงสิำนัค้ั�ท�งก�รเกษตร  
เพืี่�อีให้่โอีก�สำเกษตรกรนัำ�ผู้ลิตภัณฑ์์ให่ม่ ๆ  
ม�แสำดง และได้พี่บกับผูู้้บริโภคัโดยตรง  
ทำ�ให้่มีช่อีงท�งในัก�รจำ�ห่น่ั�ยสิำนัค้ั� 
เพิี่�มม�กขึ�นั 
 เพืี่�อีร่วัมกันัพัี่ฒนั�สิำนัค้ั� อุีตสำ�ห่กรรม 
และตล�ดสำมุนัไพี่รไทยและแมลงเศรษฐกิจ
ที�มีคุัณภ�พี่สู่ำระดับสำ�กล กระทรวังเกษตร
และสำห่กรณ์ ยังคังดำ�เนิันัโคัรงก�รส่ำงเสำริม
ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร 
และโคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่
ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�กลุ่มท�งเลือีกเพืี่�อีสุำขภ�พี่  

(แมลงเศรษฐกิจ) อีย่�งต่อีเนืั�อีง โดยในั 
ปี็ 2565 จะเน้ันัก�รพัี่ฒนั�ศักยภ�พี่
เกษตรกรให้่สำ�ม�รถึผู้ลิตพืี่ชสำมุนัไพี่ร 
และแมลงเศรษฐกิจที�มีคุัณภ�พี่ มีป็ริม�ณ
สำอีดคัล้อีงกับคัวั�มต้อีงก�รขอีงตล�ด  
รวัมทั�งส่ำงเสำริมให้่เกิดก�รรวัมกลุ่ม  
และสำ�ม�รถึเชื�อีมโยงเคัรือีข่�ยก�รผู้ลิต
และก�รตล�ดได้
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การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาด 
โคเนื�อโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว

 โคเนื�อเป็็นัสัำตว์ัเศรษฐกิจที�สำำ�คััญ
อีีกชนิัดห่นึั�งขอีงไทย โดยในัปี็ 2563 ไทย
สำ�ม�รถึส่ำงอีอีกเนืั�อีโคัและผู้ลิตภัณฑ์์ และ
โคัเนืั�อีมีชีวิัตมูลค่ั�รวัม 6,173.93 ล้�นับ�ท  
และมีพืี่�นัที�เลี�ยงโคัเนืั�อีทุกภ�คัขอีง
ป็ระเทศไทย ได้แก่ ภ�คัตะวัันัอีอีก 
เฉียงเห่นืัอี คิัดเป็็นัร้อียละ 49 รอีงลงม�  
ได้แก่ ภ�คักล�ง ภ�คัเห่นืัอี และภ�คัใต้  
คิัดเป็็นัร้อียละ 19 17 และ 15 ต�มลำ�ดับ  

จังห่วััดที�เป็็นัแห่ล่งผู้ลิตที�สำำ�คััญ เช่นั  
นัคัรร�ชสีำม� สุำรินัทร์ อุีบลร�ชธ�นีั 
ศรีสำะเกษ และบุรีรัมย์ 
 สำถึ�นัก�รณ์ก�รผู้ลิตโคัเนืั�อีขอีงไทย 
ในัช่วัง 5 ปี็ (ปี็ 2559-2563) เพิี่�มขึ�นัในั
อัีตร�ร้อียละ 11.52 ต่อีปี็ โดยในัปี็ 2563  
มีป็ริม�ณก�รผู้ลิตโคัเนืั�อี 1.38 ล้�นัตัวั  
เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ 2562 ซึึ่�งมีป็ริม�ณก�รผู้ลิต  
1.35 ล้�นัตัวั ร้อียละ 2.22 เนืั�อีงจ�ก 

ภ�คัรัฐส่ำงเสำริมให้่เกษตรกรเลี�ยงโคัเนืั�อี 
เป็็นัอี�ชีพี่ห่ลัก และก�รเพิี่�มขึ�นัต�มธรรมช�ติ 
ขอีงแม่พัี่นัธ์ุโคัเนืั�อีอีีกทั�งมีก�รป็รับป็รุงพัี่นัธ์ุ 
โคัเนืั�อีที�ดี ทำ�ให้่อัีตร�ก�รเกิดในัรอีบปี็ดีขึ�นั  
คัวั�มต้อีงก�รขอีงตล�ดส่ำงอีอีกโคัเนืั�อี 
มีชีวิัตเพิี่�มขึ�นัในัอัีตร�ร้อียละ 13.08 ต่อีปี็  
โดยส่ำวันัให่ญ่ส่ำงอีอีกไป็ยังป็ระเทศเพืี่�อีนับ้�นั  
ได้แก่ ม�เลเซีึ่ยและสำป็ป็.ล�วั (เพืี่�อีส่ำงต่อีไป็
ป็ระเทศจีนั) เนืั�อีงจ�กมีคัวั�มต้อีงก�ร 
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เนืั�อีโคัและผู้ลิตภัณฑ์์เพิี่�มขึ�นัจ�ก 
ป็ระเทศเพืี่�อีนับ้�นั แต่ก็ยังมีก�รแข่งขันั
ด้�นัร�คั�กันัม�กขึ�นั กระทรวังเกษตรและ
สำห่กรณ์จัดทำ�โคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�  
เพืี่�อีช่วัยเห่ลือีฟ้้�นัฟู้เกษตรกรในัพืี่�นัที�ป็ระสำบ 
ภัยแล้ง โดยป็รับเป็ลี�ยนัก�รป็ลูกพืี่ช 
ในัพืี่�นัที�ที�ไม่เห่ม�ะสำมไป็เลี�ยงป็ศุสัำตว์ั 
โดยส่ำงเสำริมอี�ชีพี่ป็ศุสัำตว์ัให้่เกษตรกรในัพืี่�นัที�  
สำ.ป็.ก. ซึึ่�งเป็็นัพืี่�นัที�ที�มีศักยภ�พี่ในัก�ร
เลี�ยงสัำตว์ั โดยมีเป้็�ห่ม�ยพัี่ฒนั�ให้่จังห่วััด
สำระแก้วัเป็็นัเมือีงแห่่งป็ศุสัำตว์ั “โคับ�ล
บูรพี่�” ที�สำำ�คััญขอีงป็ระเทศ เนืั�อีงจ�ก 
มีทำ�เลที�ตั�งและลักษณะพืี่�นัที�เห่ม�ะสำม 
เป็็นัเขตเศรษฐกิจพิี่เศษช�ยแดนัเชื�อีมต่อี 
กับป็ระเทศกัมพูี่ช�และเวีัยดนั�ม มีศักยภ�พี่ 
ในัก�รพัี่ฒนั�อุีตสำ�ห่กรรมโคัเนืั�อีอีย่�งคัรบ
วังจร ซึึ่�งจะสำ�ม�รถึเพิี่�มผู้ลผู้ลิตให้่เพีี่ยงพี่อี 

ต่อีคัวั�มต้อีงก�รบริโภคัขอีงผูู้้บริโภคั  
และนัักท่อีงเที�ยวัในัพืี่�นัที�ภ�คัตะวัันัอีอีก  
ลดก�รนัำ�เข้�เนืั�อีสัำตว์ัและก�รเคัลื�อีนัย้�ย
สัำตว์ัเข้�เขตป็ลอีดโรคัป็�กและเท้�เป้็�อีย
 และสำร้�งโอีก�สำในัก�รผู้ลิตเนืั�อีโคัส่ำงอีอีก
ตล�ด AEC ในัอีนั�คัต ก�รดำ�เนิันัก�ร
โคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�มีระยะเวัล� 6 ปี็  
(ปี็ 2560-2565) โดยมีกิจกรรมดำ�เนิันัก�ร  

คืัอี ส่ำงเสำริมเกษตรแป็ลงให่ญ่/จัดตั�งสำห่กรณ์
“โคับ�ลบูรพี่�” เพืี่�อีสำนัับสำนุันัก�รดำ�เนิันัง�นั 
ส่ำงเสำริมก�รเกษตรในัรูป็แบบแป็ลงให่ญ่ 
นัำ�ร่อีงในัพืี่�นัที� 3 อีำ�เภอี ได้แก่  
อีำ�เภอีอีรัญป็ระเทศ อีำ�เภอีโคักสูำง และ
อีำ�เภอีวััฒนั�นัคัร และมีแผู้นัด้�นัก�รตล�ด  
ได้แก่ 1) กรมส่ำงเสำริมสำห่กรณ์ ร่วัมกับ 
คัณะกรรมก�รโคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�  
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จัดตั�งสำห่กรณ์โคับ�ลเพืี่�อีบริห่�รจัดก�ร 
โคัเนืั�อีต�มโคัรงก�รให้่คัรอีบคัลุมตั�งแต่ต้นันัำ�� 
ถึึงป็ล�ยนัำ�� 2) คัณะกรรมก�รโคัรงก�ร
โคับ�ลบูรพี่�จัดทำ�บันัทึกข้อีตกลง 
คัวั�มร่วัมมือี (MOU) กับสำห่กรณ์เคัรือีข่�ย
โคัเนืั�อีเพืี่�อีจำ�ห่น่ั�ยลูกโคัต้นันัำ��ห่รือีโคัขุนั  
3) คัณะกรรมก�รโคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�  
ร่วัมกับจังห่วััดสำระแก้วัสำนัับสำนุันัก�รสำร้�ง
ร้�นัโคับ�ลบูรพี่�สำเต๊กเฮ�ส์ำในัพืี่�นัที�จังห่วััด
สำระแก้วัเพืี่�อีข�ยผู้ลิตภัณฑ์์และโป็รโมท
สิำนัค้ั�เนืั�อีโคั 
 จังห่วััดสำระแก้วัซึึ่�งเป็็นัพืี่�นัที�นัำ�ร่อีง
ดำ�เนิันัก�รโคัรงก�ร ฯ ดังกล่�วัซึึ่�งขับเคัลื�อีนั 
ด้วัยก�รจัดตั�งแป็ลงให่ญ่ โคัเนืั�อีในัปี็ 2561  
อัีนัเป็็นันัโยบ�ยสำำ�คััญขอีงกระทรวังเกษตร 
และสำห่กรณ์ และยังดำ�เนิันัก�รต่อีเนืั�อีง 
ห่ล�ยปี็ ดังนัั�นั เพืี่�อีเป็็นัข้อีมูลด้�นัเศรษฐกิจ 
ให้่กับห่น่ัวัยง�นัที�เกี�ยวัข้อีงใช้ป็ระกอีบ 
ในัก�รบริห่�รจัดก�รโคัรงก�ร ฯ ต่อีไป็  
จึงทำ�ก�รศึกษ�ศักยภ�พี่ก�รผู้ลิต  
และก�รตล�ดโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�จังห่วััด
สำระแก้วั มีวััตถุึป็ระสำงค์ัเพืี่�อีศึกษ�ต้นัทุนั  
และผู้ลตอีบแทนัโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�  
วิัถีึตล�ดและส่ำวันัเห่ลื�อีมก�รตล�ดขอีง 
โคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่� เก็บรวับรวัมข้อีมูล 
โดยก�รสำำ�รวัจด้วัยตัวัอีย่�ง จ�กเกษตรกร 
ผูู้้เลี�ยงโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�จำ�นัวันั 43 ร�ย  
ผูู้้ป็ระกอีบก�รในัจังห่วััดสำระแก้วัจำ�นัวันั  
9 ร�ย และผูู้้ป็ระกอีบก�รนัอีกจังห่วััดสำระแก้วั  

จำ�นัวันั 1 ร�ย สำรุป็ผู้ลได้ดังนีั�
	 	ผลิการศึึกษาด้านต้นทุี่นแลิะผลิ
ตอบแที่นการผลิิตโคเน้�อโคบาลิบูรพา  
พี่บว่ั� ต้นัทุนัก�รผู้ลิตเฉลี�ย 25,090.92 
บ�ทต่อีตัวั จำ�ห่น่ั�ยโคัเนืั�อีมีชีวิัตเฉลี�ย 
30,429.00 บ�ทต่อีตัวั ทำ�ให้่มีผู้ลตอีบแทนั
สุำทธิ 5,338.08 บ�ทต่อีตัวั ห่รือีต้นัทุนั 
โคัเนืั�อีมีชีวิัต 1 กิโลกรัม เฉลี�ย 83.64 บ�ท  
จำ�ห่น่ั�ยโคัเนืั�อีมีชีวิัตเฉลี�ย 101.43 บ�ท
ต่อีกิโลกรัม เกษตรกรได้รับผู้ลตอีบแทนัสุำทธิ  
17.79 บ�ทต่อีกิโลกรัม 

	 วิัถุ่การตลิาดโคเน้�อโคบาลิบูรพา พี่บว่ั� 
เกษตรกรผูู้้เลี�ยงโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่� 
ส่ำวันัให่ญ่เป็็นัร�ยย่อีย เกษตรกรจะจำ�ห่น่ั�ย 
ให้่กับผูู้้รวับรวัมท้อีงที� เพืี่�อีส่ำงต่อีไป็ยัง 
ผูู้้รวับรวัมท้อีงถิึ�นั คิัดเป็็นัร้อียละ 77  
นัอีกจ�กนีั� เกษตรกรได้จำ�ห่น่ั�ยให้่กับ
สำห่กรณ์ป็ศุสัำตว์ัโคับ�ลบูรพี่�เพืี่�อีรวับรวัม
จำ�ห่น่ั�ยให้่กับพ่ี่อีค้ั�รับซืึ่�อีจังห่วััดระยอีง  
ที�ทำ� MOU กับโคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�  
คิัดเป็็นัร้อียละ 20 และส่ำวันัที�เห่ลือีนัำ�ไป็
จำ�ห่น่ั�ยเอีงที�ตล�ดนััด โคั-กระบือี คิัดเป็็นั
ร้อียละ 3 ผูู้้รวับรวัมท้อีงถิึ�นัเมื�อีรับซืึ่�อีจ�ก
ผูู้้รวับรวัมท้อีงที�แล้วัจะนัำ�ไป็จำ�ห่น่ั�ยที�
ตล�ดนััด โคั-กระบือี บ�งส่ำวันัจำ�ห่น่ั�ย 
ให้่กับพ่ี่อีค้ั�ป็ระเทศเพืี่�อีนับ้�นั เช่นั กัมพูี่ช�  
ซึึ่�งมีตล�ดส่ำงต่อีเพืี่�อีไป็ป็ระเทศเวีัยดนั�ม
และจีนั และบ�งส่ำวันัจำ�ห่น่ั�ยไป็ยัง 
จังห่วััดอืี�นั ๆ จ�กนัั�นัพ่ี่อีค้ั�ข�ยส่ำง 
เนืั�อีโคัชำ�แห่ละจะซืึ่�อีโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่�
จ�กตล�ดนััดโคั-กระบือีเพืี่�อีเข้�โรงฆ่�สัำตว์ั  
และนัำ�ชิ�นัส่ำวันัเนืั�อีโคันัำ�ม�จำ�ห่น่ั�ยให้่
พ่ี่อีค้ั�ข�ยป็ลีกเนืั�อี โคัชำ�แห่ละ ไป็จำ�ห่น่ั�ย
ในัตล�ดสำดให้่กับผูู้้บริโภคั 
 ส่่วันเห่ล้ิ�อมิการตลิาดโคเน้�อโคบาลิบูรพา  
ปี็ 2563 เท่�กับ 68.45 บ�ทต่อีกิโลกรัม  
คิัดเป็็นัร้อียละ 40.34 ขอีงร�คั�ที�ผูู้้บริโภคัจ่�ย  
โดยแยกเป็็นัต้นัทุนัก�รตล�ดทั�งห่มด  
34.96 บ�ทต่อีกิโลกรัม คิัดเป็็นัร้อียละ  
20.60 ขอีงร�คั�ที�ผูู้้บริโภคัจ่�ยและกำ�ไร
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โดย : สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 6
ชลบุรี

ทั�งห่มดขอีงพ่ี่อีค้ั�คันักล�งเท่�กับ 33.49 
บ�ทต่อีกิโลกรัม คิัดเป็็นัร้อียละ 19.73 
ขอีงร�คั�ที�ผูู้้บริโภคัจ่�ย 
 ข้อเส่นอแนะของการศึึกษา ห่น่ัวัยง�นั 
ร�ชก�รที�เกี�ยวัข้อีงคัวัรเข้�ม�สำนัับสำนุันั
แนัะนัำ�อีงค์ัคัวั�มรู้บทบ�ทห่น้ั�ที�และ
ป็ระโยชน์ัขอีงระบบสำห่กรณ์ป็ศุสัำตว์ัโคับ�ล
บูรพี่�ที�เกษตรกรได้เข้�เป็็นัสำม�ชิกเพิี่�มขึ�นั
และร่วัมกิจกรรมภ�ยในัขอีงระบบสำห่กรณ์
ม�กขึ�นั เพืี่�อีส่ำงเสำริมให้่ระบบสำห่กรณ์ 
มีคัวั�มเข้มแข็งเชื�อีมโยงไป็สู่ำระบบตล�ด 

ได้สำนัับสำนุันัให้่มีก�รขย�ยตล�ดเพิี่�มเคัรือีข่�ย 
ให้่คัรอีบคัลุมตั�งแต่ต้นันัำ�� กล�งนัำ�� 
ถึึงป็ล�ยนัำ��เพืี่�อีสำร้�งมูลค่ั�ผู้ลผู้ลิตให้่สูำงขึ�นั  
สำนัับสำนุันัก�รจัดทำ�ระบบฐ�นัข้อีมูลก�ร
เลี�ยงโคัเนืั�อีโคับ�ลบูรพี่� ทั�งด้�นัก�รผู้ลิต  
ก�รตล�ดและอีงค์ัคัวั�มรู้ต่�ง ๆ เพืี่�อีนัำ�ม� 
เป็็นัข้อีมูลก�รขย�ยโคัรงก�รให้่กับ
เกษตรกรร�ยอืี�นัที�สำนัใจและวั�งแผู้นัเพืี่�อี
เกิดคัวั�มสำมดุลกับคัวั�มต้อีงก�รขอีงตล�ด  
ส่ำงเสำริมก�รจัดตั�งอุีตสำ�ห่กรรมแป็รรูป็
ผู้ลิตภัณฑ์์เนืั�อีโคัที�มีม�ตรฐ�นั เพืี่�อีเพิี่�ม

ศักยภ�พี่ด้�นัก�รตล�ดให้่เข้มแข็งม�กขึ�นั  
และส่ำงเสำริมก�รเพิี่�มช่อีงท�งก�รตล�ด
และเพิี่�มศักยภ�พี่ด้�นัก�รตล�ดโดยนัำ�
เทคัโนัโลยี (Social Media) เข้�สำนัับสำนุันั
ในัก�รซืึ่�อีข�ยให้่กับเกษตรกรผูู้้เข้�ร่วัม
โคัรงก�รโคับ�ลบูรพี่�ให้่ม�กขึ�นั
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การเข้้าร่วมุเจรจาจัดทำาความุตกลงการค้าเสรี  
อาเซีียน-แคนาดา : โอกาส ศักยภาพ ข้องไทย

 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอียูใ่นัสำภ�วัะ
ชะลอีตัวัลง เนืั�อีงจ�กได้รับผู้ลกระทบ 
จ�กสำถึ�นัก�รณ์ก�รเมือีงระห่ว่ั�งป็ระเทศ 
และโรคัระบ�ด ส่ำงผู้ลให้่ก�รค้ั�ขอีงไทย 
กับป็ระเทศคู่ัค้ั�ห่ลักชะลอีตัวัลง  
ไทยจึงจำ�เป็็นัต้อีงแสำวังห่�ตล�ดให่ม่  
เพืี่�อีขย�ยโอีก�สำท�งก�รค้ั�และก�รลงทุนั
ให้่เกษตรกรและผูู้้ป็ระกอีบก�รไทย  
โดยห่�กมอีงถึึงตล�ดที�มีศักยภ�พี่ที�ไทย 
ยังไม่ได้จัดทำ�คัวั�มตกลงก�รค้ั�เสำรี  
(Free Trade Agreement: FTA)  
ด้วัยนัั�นั “แคันั�ด�” เป็็นัห่นึั�งในัป็ระเทศ
ท�งเลือีกลำ�ดับต้นั ๆ ที�น่ั�สำนัใจ ถึึงแม้ว่ั�
แคันั�ด�จะมีป็ระช�กรป็ระม�ณ 38 ล้�นัคันั  
แต่จำ�นัวันัป็ระช�กรมีแนัวัโน้ัมเพิี่�มขึ�นั  
ป็ระกอีบกับแคันั�ด�ยังเป็็นัป็ระเทศ 
ที�ป็ระช�กรจ�กต่�งป็ระเทศเลือีกเข้�ไป็
ทำ�ง�นัและอียู่อี�ศัยเป็็นัจำ�นัวันัม�ก  
จึงทำ�ให้่แคันั�ด�เป็็นัแห่ล่งบริโภคัที�มี 

กำ�ลังก�รซืึ่�อีสูำง ทั�งนีั� ก�รจัดทำ�คัวั�มตกลง
ก�รค้ั�เสำรีอี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� (ASEAN-Canada  
Free Trade Agreement: ACAFTA)  
จะช่วัยเพิี่�มโอีก�สำท�งก�รค้ั� ก�รบริก�ร 
และก�รลงทุนั และช่วัยเชื�อีมโยงห่่วังโซ่ึ่ 
ก�รผู้ลิตขอีงทั�งสำอีงภูมิภ�คั อีีกทั�ง 
ยังเป็็นัป็ระตูเชื�อีมโยงสิำนัค้ั�ไทยสู่ำตล�ด
อีเมริก�เห่นืัอีอีีกด้วัย 

ความเป็นมา	
 ในัคัร�วัก�รป็ระชุมรัฐมนัตรีเศรษฐกิจ
อี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� คัรั�งที� 5 เมื�อีเดือีนั
สิำงห่�คัม 2559 ที�ป็ระชุม มีมติเห็่นัชอีบ
ให้่อี�เซีึ่ยนัและแคันั�ด�ร่วัมกันัศึกษ�
คัวั�มเป็็นัไป็ได้ในัก�รจัดทำ� FTA อี�เซีึ่ยนั-
แคันั�ด� โดยผู้ลก�รศึกษ�จ�ก Economic 
Research Institute for ASEAN and 
East Asia (ERIA) ซึึ่�งจัดทำ�โดยอี�เซีึ่ยนั  
ระบุว่ั� GDP ขอีงไทยจะเพิี่�มขึ�นัม�กที�สุำด

ในัอี�เซีึ่ยนั ในัขณะที�ผู้ลก�รศึกษ�จ�ก  
Global Affair Canada Office ซึึ่�งศึกษ�
โดยแคันั�ด� ระบุว่ั� GDP ขอีงไทย 
จะเพิี่�มขึ�นัม�กเป็็นัอัีนัดับ 2 ขอีงสำม�ชิก
อี�เซีึ่ยนั รอีงจ�กฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ นัอีกจ�กนีั�  
ผู้ลสำรุป็ในัภ�พี่รวัมขอีงผู้ลก�รศึกษ� 
ทั�ง 2 ฉบับ มีคัวั�มสำอีดคัล้อีงกันั  
กล่�วัโดยสำรุป็ว่ั� ก�รเปิ็ดเสำรีภ�ยใต้
คัวั�มตกลงฯ จะส่ำงผู้ลให้่ GDP และ 
ก�รค้ั�ขอีงป็ระเทศสำม�ชิก ACAFTA  
มีมูลค่ั�เพิี่�มขึ�นั ต่อีม� ที�ป็ระชุมรัฐมนัตรี
เศรษฐกิจอี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� คัรั�งที� 10  
เมื�อีเดือีนัพี่ฤศจิก�ยนั 2564 ป็ระก�ศ 
เดินัห่น้ั�เจรจ�จัดทำ�คัวั�มตกลง ACFTA 
อีย่�งเป็็นัท�งก�ร โดยในัส่ำวันัขอีงไทย 
ได้รับคัวั�มเห็่นัชอีบจ�กมติคัณะรัฐมนัตรี  
เมื�อีวัันัที� 9 พี่ฤศจิก�ยนั 2564 โดยล่�สุำด  
เมื�อีวัันัที� 8 เมษ�ยนั 2565 ไทยได้เข้�ร่วัม
ป็ระชุมคัณะกรรมก�รเจรจ�คัวั�มตกลง
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ก�รค้ั�เสำรีอี�เซีึ่ยนั-แคันั�ด� (Preparatory 
Trade Negotiation Committee for 
ASEAN-Canada Free Trade  
Agreement: ACAFTA-TNC) โดยกำ�ห่นัด
จะเปิ็ดก�รเจรจ�ภ�ยในัปี็ 2565 

สถานการึณ์การึค้าสินค้า
รึะหว่างไที่ยกับแคนาดา
 ในัปี็ 2562-2564 ไทยมีมูลค่ั�ก�รค้ั�
สิำนัค้ั�เกษตรและอุีตสำ�ห่กรรมกับแคันั�ด�
เฉลี�ย 79,263 ล้�นัปี็ต่อีปี็ โดยเป็็นัมูลค่ั� 
ส่ำงอีอีกเฉลี�ย 51,800 ล้�นับ�ทต่อีปี็  
และมูลค่ั�นัำ�เข้�เฉลี�ย 27,463 ล้�นับ�ทต่อีปี็  
ทั�งนีั� ไทยเป็็นัฝ่ึ�ยได้เป็รียบดุลก�รค้ั� 
กับแคันั�ด�ม�โดยตลอีด (ต�ร�งที� 1)
 สำำ�ห่รับก�รค้ั�สิำนัค้ั�เกษตรระห่ว่ั�ง
ปี็ 2562-2564 ไทยมีมูลค่ั�ก�รค้ั�สิำนัค้ั�
เกษตรกับแคันั�ด�เฉลี�ย 23,996 ล้�นับ�ท
ต่อีปี็ โดยเป็็นัมูลค่ั�ส่ำงอีอีกเฉลี�ย 19,242 
ล้�นับ�ทต่อีปี็ และมูลค่ั�นัำ�เข้�เฉลี�ย 
4,755 ล้�นับ�ทต่อีปี็ ทั�งนีั� ไทยเป็็นัฝ่ึ�ย 
ได้เป็รียบดุลก�รค้ั�กับแคันั�ด�ม�โดย
ตลอีด (ต�ร�งที� 2)

	 	 	 	 		 ตารางท่ี่�	1 ก�รค้ั�สิำนัค้ั�เกษตรและอุีตสำ�ห่กรรมระห่ว่ั�งไทยกับแคันั�ด� ปี็ 2562-2564

ห่น่ัวัย: ล้�นับ�ท

2562 2563 2564 เฉล่ิ�ย อัตราการเติบโต	(ร้อยลิะต่อปีี)

ก�รค้ั� 79,481 72,084 86,223 79,263 4.15

ส่ำงอีอีก 49,211 47,906 58,283 51,800 8.83

นัำ�เข้� 30,270 24,178 27,940 27,463 -3.93

ดุลก�รค้ั� 18,941 23,728 30,343 24,337

ที�ม�: กระทรวังพี่�ณิชย์ (2565)

	 	 	 	 		 ตารางท่ี่�	2	ก�รค้ั�สิำนัค้ั�เกษตรระห่ว่ั�งไทยกับแคันั�ด� ปี็ 2562-2564

ห่น่ัวัย: ล้�นับ�ท

2562 2563 2564 เฉล่ิ�ย อัตราการเติบโต	(ร้อยลิะต่อปีี)

ก�รค้ั� 24,661 23,461 23,867 23,996 -1.62

ส่ำงอีอีก 19,431 18,773 19,521 19,242 0.23

นัำ�เข้� 5,230 4,688 4,346 4,755 -8.84

ดุลก�รค้ั� 14,201 14,085 15,175 14,487

ที�ม�: กระทรวังพี่�ณิชย์ (2565)

โดยสิำนัค้ั�เกษตรส่ำงอีอีกสำำ�คััญ ได้แก่  
ป็ล�ทูนั�กระป๋็อีง ข้�วั ย�งธรรมช�ติ  
อี�ห่�รป็รุงแต่ง (เช่นั เต้�หู้่ แอีลกอีฮอีล์ผู้ง  
และคัรีมเทียม) ไก่ป็รุงแต่ง กุ้งมีชีวิัต/สำด/
แช่เย็นั/แช่แข็ง/แห้่ง อี�ห่�รสุำนััขห่รือีแมวั  
ย�งแผู่้นัรมคัวัันั สัำตว์ันัำ��ป็รุงแต่ง  
(เช่นั ลูกชิ�นักุ้ง และกุ้งชุบเกล็ด) และ 

ซึ่อีสำและขอีงป็รุงแต่งสำำ�ห่รับทำ�ซึ่อีสำ  
สำำ�ห่รับสิำนัค้ั�เกษตรนัำ�เข้�สำำ�คััญ ได้แก่  
ข้�วัสำ�ลี ถัึ�วัเห่ลือีง ซุึ่ป็/ซุึ่ป็ข้นั/ขอีงป็รุง
แต่งสำำ�ห่รับทำ�ซุึ่ป็ที�มีเนืั�อีสัำตว์ั ถัึ�วัลันัเต�  
ก�กนัำ��มันั กุ้งมีชีวิัต/สำด/แช่เย็นั/แช่แข็ง/แห้่ง  
สัำตว์ันัำ��ป่็นัสำำ�ห่รับบริโภคั ผัู้กแช่แข็ง  
ป็ล�แช่แข็ง และปู็/ห่อียแช่แข็ง
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เรียบเรียงโดย : นั�ยบุรัสำกร สุำภ�ษี
นั�ยศุภกิจ สำรรค์ัศุภกิจ

กอีงเศรษฐกิจก�รเกษตรระห่ว่ั�งป็ระเทศ

มาต้รึการึท่ี่�ไม่ใช่ภาษ่
 ก�รเจรจ�จัดทำ� FTA กับแคันั�ด� 
จะเป็็นัก�รเจรจ�กับป็ระเทศที�มีม�ตรฐ�นัสูำง 
จึงเป็็นัคัวั�มท้�ท�ยขอีงไทยที�ต้อีงเตรียม
คัวั�มพี่ร้อีมและเจรจ�ต่อีรอีงกับแคันั�ด�  
เช่นั ก�รเปิ็ดตล�ดสิำนัค้ั�เกษตรและสิำนัค้ั�
ป็ศุสัำตว์ั ก�รคุ้ัมคัรอีงทรัพี่ย์สิำนัท�งปั็ญญ�  
ก�รคุ้ัมคัรอีงพัี่นัธ์ุพืี่ชให่ม่ และก�รจัดซืึ่�อี 
จัดจ้�งโดยรัฐ เป็็นัต้นั อีย่�งไรก็ต�ม  
ก�รเจรจ�กับแคันั�ด�ในักรอีบอี�เซีึ่ยนั  
จะช่วัยให้่ไทยมีแนัวัร่วัมจ�กป็ระเทศ
สำม�ชิกอี�เซีึ่ยนัอืี�นั ๆ ที�มีคัวั�มพี่ร้อีม 
และระดับคัวั�มคั�ดห่วัังที�ใกล้เคีัยงกับไทย 

ผลท่ี่�คาดว่าจะได้รัึบ
 ก�รจัดทำ� FTA เป็็นัโอีก�สำผู้ลักดันั 
ให้่แคันั�ด�ลดเลิกภ�ษีศุลก�กร เปิ็ดตล�ด  
และสำร้�งแต้มต่อีให้่กับสิำนัค้ั�ศักยภ�พี่ 
ขอีงไทยในัตล�ดแคันั�ด�และตล�ดที�
แคันั�ด�มีคัวั�มตกลงก�รค้ั�เสำรีด้วัย  
เช่นั สำห่รัฐฯ และเม็กซิึ่โก ขณะเดียวักันั  
ก�รเปิ็ดตล�ดให้่กับสิำนัค้ั�จ�กแคันั�ด� 
จะช่วัยเพิี่�มท�งเลือีกให้่กับผูู้้บริโภคัภ�ยในั
ป็ระเทศ และลดต้นัทุนัขอีงผูู้้นัำ�เข้�สิำนัค้ั�
วััตถุึดิบขอีงไทยสำำ�ห่รับใช้ผู้ลิตสิำนัค้ั�ภ�ยในั
ป็ระเทศได้อีีกด้วัย 

โอกาสและความท้ี่าที่าย
 สิำนัค้ั�เกษตรที�คั�ดว่ั�จะมีโอีก�สำ 
ส่ำงอีอีกเพิี่�มขึ�นัและคัวัรผู้ลักดันัให้่แคันั�ด�
เปิ็ดตล�ด ได้แก่ ป็ล�ทูนั�ป็รุงแต่ง ข้�วั  

กุ้งแช่แข็ง กุ้งป็รุงแต่ง ย�งธรรมช�ติ  
ย�งแผู่้นัรมคัวัันั เนืั�อีไก่ป็รุงแต่ง ผู้ลไม้
กระป๋็อีง สัำบป็ะรดป็รุงแต่ง นัำ��ผู้ลไม้  
อี�ห่�รสุำนััขและแมวั ซึ่อีสำ กะทิสำำ�เร็จรูป็  
คัรีมเทียม เป็็นัต้นั สำำ�ห่รับสิำนัค้ั�ที�คั�ดว่ั�
แคันั�ด�จะผู้ลักดันัให้่ไทยเปิ็ดตล�ด ได้แก่  
เนืั�อีสุำกร เคัรื�อีงในัสัำตว์ั นัม เนืั�อีโคั  
ถัึ�วัเห่ลือีง ข้�วัสำ�ลี เป็็นัต้นั ซึึ่�งเป็็นั 
กลุ่มสิำนัค้ั�เกษตรที�ค่ัอีนัข้�งอ่ีอีนัไห่วั 
ขอีงไทย อีีกทั�ง ยังเป็็นัสิำนัค้ั�ที�แคันั�ด� 
มีศักยภ�พี่ม�ก 

การึเต้ร่ึยมความพร้ึอมของไที่ย
 ผูู้้ผู้ลิตและผูู้้ป็ระกอีบก�รคัวัรเร่งพัี่ฒนั�
ขีดคัวั�มสำ�ม�รถึในัก�รแข่งขันัสำำ�ห่รับกลุ่ม
สิำนัค้ั�ที�คั�ดว่ั�จะได้รับผู้ลกระทบ ได้แก่  

เนืั�อีวััวั เนืั�อีห่มู นัมและผู้ลิตภัณฑ์์  
อี�ห่�รสัำตว์ั และสุำร�ที�ได้จ�กก�รกลั�นัไวัน์ัอีงุ่นั  
เป็็นัต้นั พี่ร้อีมทั�งพัี่ฒนั�คุัณภ�พี่สิำนัค้ั� 
ให้่เป็็นัไป็ต�มระเบียบขอีงป็ระเทศคู่ัค้ั� 
และต�มห่ลักม�ตรฐ�นัสำ�กล รวัมถึึง
ภ�คัรัฐคัวัรเพิี่�มก�รป็ระช�สัำมพัี่นัธ์ให้่
เกษตรกรและผูู้้ป็ระกอีบก�รที�ได้รับ 
ผู้ลกระทบจ�ก FTA ใช้ป็ระโยชน์ัจ�ก
กอีงทุนัป็รับโคัรงสำร้�งก�รผู้ลิตภ�คัเกษตร
เพืี่�อีเพิี่�มขีดคัวั�มสำ�ม�รถึก�รแข่งขันัขอีง
ป็ระเทศ ซึึ่�งบริห่�รโดยสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร นัอีกจ�กนีั� กรมเจรจ�ก�รค้ั�
ระห่ว่ั�งป็ระเทศอียูร่ะห่ว่ั�งก�รเสำนัอี 
จัดตั�งกอีงทุนั FTA เพืี่�อีเป็็นัแห่ล่งเงินัทุนั 
ช่วัยเห่ลือีเยียวัย�ผูู้้ที�ได้รับผู้ลกระทบ  
ทั�งภ�คัเกษตร อุีตสำ�ห่กรรม และ 
ภ�คับริก�ร ด้วัยอีีกท�ง
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเดือน
พฤษภาคมุ 2565

ข้าว
	 1.	สรุึปภาวะการึผลิต้	การึต้ลาด	และรึาคาในปรึะเที่ศ

	 	 1.1	 การึผลิต้

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

   คั�ดก�รณ์ข้อีมูล ณ เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ 2565 มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 62.600 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 26.019 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก และ

ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 416 กิโลกรัม เมื�อีเทียบกับปี็ก�รผู้ลิต 2563/64 ที�มีพืี่�นัที� 62.438 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 26.424 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก และผู้ลผู้ลิต

ต่อีไร่ 416 กิโลกรัม พี่บว่ั� เนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 0.26 สำำ�ห่รับผู้ลผู้ลิต และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ ลดลงร้อียละ 1.53 และร้อียละ 1.65 

ต�มลำ�ดับ เนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กป็ริม�ณนัำ��ฝึนัในัช่วังเดือีนัพี่ฤษภ�คัมถึึงสิำงห่�คัมม�กกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม�  

ทำ�ให้่บ�งพืี่�นัที�มีป็ริม�ณนัำ��เพีี่ยงพี่อีในัช่วังฤดูเพี่�ะป็ลูก เกษตรกรจึงขย�ยก�รเพี่�ะป็ลูกในัพืี่�นัที�ว่ั�ง นัอีกจ�กนีั�ภ�คัรัฐมีม�ตรก�ร 

ช่วัยเห่ลือีเกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วัอีย่�งต่อีเนืั�อีง เพืี่�อีให้่เกษตรกรมีร�ยได้ที�เห่ม�ะสำมห่ลังก�รเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิต ได้แก่ โคัรงก�รป็ระกันัร�ยได้

เกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วั ปี็ 2564/65 รอีบที� 1 ส่ำงผู้ลให้่มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกเพิี่�มขึ�นั แต่เพิี่�มขึ�นัไม่ม�กนััก เนืั�อีงจ�กในับ�งพืี่�นัที�เกษตรกร 

ป็รับเป็ลี�ยนัไป็ป็ลูกอ้ีอียโรงง�นั และเข้�ร่วัมโคัรงก�รโคัก-ห่นัอีง-นั� โมเดลที�ท�งภ�คัรัฐให้่ก�รส่ำงเสำริม

   สำำ�ห่รับผู้ลผู้ลิตและผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ คั�ดว่ั�ลดลงจ�กปี็ที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กป็ระสำบอุีทกภัยในัช่วังเดือีนักันัย�ยนั 2564  

ซึึ่�งเป็็นัช่วังใกล้เก็บเกี�ยวั อีย่�งไรก็ต�มห่�กผู้ลก�รสำำ�รวัจคัวั�มเสีำยห่�ยจ�กอุีทกภัยเสำร็จเรียบร้อีย และห่�กมีภัยพิี่บัติให่ม่ที�ส่ำงผู้ลกระทบ 

ต่อีผู้ลผู้ลิตข้�วั จะมีก�รป็รับค่ั�พี่ย�กรณ์ เพืี่�อีให้่สำอีดคัล้อีงกับสำถึ�นัก�รณ์ที�เป็ลี�ยนัแป็ลงไป็

   ผลิผลิิตออกสู่่ตลิาด	คั�ดก�รณ์ผู้ลผู้ลิตจะเริ�มอีอีกสู่ำตล�ดตั�งแต่เดือีนักรกฎ�คัม 2564 - พี่ฤษภ�คัม 2565 โดยคั�ดว่ั�ผู้ลผู้ลิต

จะอีอีกสู่ำตล�ดม�กในัเดือีนัพี่ฤศจิก�ยนั 2564 ป็ริม�ณ 17.584 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก ห่รือีร้อียละ 67.59 ขอีงผู้ลผู้ลิตข้�วันั�ปี็ทั�งห่มด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2564/65

รวม
ก.ค.64 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.65 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

- รวัมทั�งป็ระเทศ
 (ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก)

0.009 1.119 1.668 2.380 17.584 2.478 0.475 0.160 0.054 0.073 0.019 26.019

- ร้อียละ 0.03 4.30 6.41 9.15 67.59 9.52 1.82 0.62 0.21 0.28 0.07 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัึง	ปี	2565

   คั�ดก�รณ์ข้อีมูล ณ เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 11.231 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 7.222 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก และ 

ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 643 กิโลกรัม เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ก�รผู้ลิต 2564 ที�มีพืี่�นัที�เพี่�ะป็ลูก 8.343 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 5.310 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่  

637 กิโลกรัม ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 34.62 ร้อียละ 36.00 และร้อียละ 0.94 ต�มลำ�ดับ เนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกมีแนัวัโน้ัมเพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ที�ผู่้�นัม�  

เนืั�อีงจ�กป็ริม�ณนัำ��ในัอ่ี�งเก็บนัำ��ส่ำวันัให่ญ่และป็ริม�ณนัำ��ต�มแห่ล่งนัำ��ต�มธรรมช�ติมีม�กกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม� ซึึ่�งเป็็นัผู้ลม�จ�กในัช่วังเดือีนั

กันัย�ยนั และตุล�คัม 2564 มีพี่�ยุโซึ่นัร้อีนัเตี�ยนัห่มู่ และคัอีมป็�ซุึ่ ทำ�ให้่ป็ระเทศไทยมีฝึนัตกห่นััก และป็ริม�ณนัำ��ฝึนัสูำงกว่ั�ค่ั�ป็กติ 

ป็ระกอีบกับเกษตรกรบ�งส่ำวันัป็ลูกชดเชยข้�วันั�ปี็ที�เสีำยห่�ยจ�กนัำ��ท่วัม โดยขย�ยเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกเพิี่�มขึ�นัในัพืี่�นัที�นั�ที�เคัยป็ล่อียว่ั�ง

   สำำ�ห่รับผู้ลผู้ลิตและผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กมีป็ริม�ณนัำ��เพีี่ยงพี่อีต่อีก�รเพี่�ะป็ลูก และก�ร 

เจริญเติบโตขอีงต้นัข้�วั
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   ผลิผลิิตออกสู่่ตลิาด คั�ดก�รณ์ผู้ลผู้ลิตเริ�มอีอีกสู่ำตล�ดตั�งแต่เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ - ตุล�คัม 2565 โดยคั�ดว่ั�ผู้ลผู้ลิตจะ 

อีอีกสู่ำตล�ดม�กในัช่วังเดือีนัมีนั�คัม - เมษ�ยนั 2565 ป็ริม�ณรวัม 4.060 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก ห่รือีร้อียละ 56.22 ขอีงผู้ลผู้ลิต 

ข้�วันั�ป็รังทั�งห่มด

	 	 1.2	การึต้ลาด

	 	 	 1)	โครึงการึสำาคัญภายใต้้แผนการึผลิต้และการึต้ลาดข้าวครึบวงจรึ	ปกีารึผลิต้	2564/65	ดังน่�

	 	 	 1.1)	 ด้านการึผลิต้

    (1) ก�รจัดก�รปั็จจัยก�รผู้ลิต ได้แก่ โคัรงก�รผู้ลิตและกระจ�ยเมล็ดพัี่นัธ์ุข้�วั และม�ตรก�รคัวับคุัมค่ั�เช่�ที�นั�

    (2) ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตข้�วั ได้แก่ โคัรงก�รระบบส่ำงเสำริมก�รเกษตรแบบแป็ลงให่ญ่ (นั�แป็ลงให่ญ่)  

โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รผู้ลิตข้�วัอิีนัทรีย์ โคัรงก�รพัี่ฒนั�และป็ระยุกต์ใช้เทคัโนัโลยีขั�นัสูำงในัก�รผู้ลิตพืี่ช โคัรงก�รเพิี่�มศักยภ�พี่ก�รผู้ลิต 

ข้�วัห่อีมมะลิทุ่งกุล�ร้อีงไห้่สู่ำม�ตรฐ�นัเกษตรอิีนัทรีย์ ภ�คัตะวัันัอีอีกเฉียงเห่นืัอี โคัรงก�รพัี่ฒนั�และส่ำงเสำริมก�รเกษตร (ข้�วัพัี่นัธ์ุ กข43 

และข้�วัเจ้�พืี่�นันุ่ัม) โคัรงก�รรักษ�ระดับป็ริม�ณและคุัณภ�พี่ข้�วั โคัรงก�รเพิี่�มป็ริม�ณนัำ��ต้นัทุนัและเพิี่�มพืี่�นัที�ระบบส่ำงนัำ��ให้่พืี่�นัที�

เกษตรกรรม และก�รป็ฏิิบัติท�งก�รเกษตรที�ดีสำำ�ห่รับก�รผู้ลิตข้�วัยั�งยืนั

    (3) ก�รคัวับคุัมป็ริม�ณก�รผู้ลิตข้�วั ได้แก่ โคัรงก�รบริห่�รจัดก�รพืี่�นัที�เกษตรต�มแผู้นัที�ก�รเกษตรเชิงรุก  

(Zoning by Agri-Map) โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รป็ลูกพืี่ชห่ล�กห่ล�ย โคัรงก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัห่ลังฤดูทำ�นั� 

โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รเลี�ยงสัำตว์ัและกิจกรรมที�เกี�ยวัเนืั�อีง โคัรงก�รส่ำงเสำริมก�รป็ลูกข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัผู่้�นัระบบสำห่กรณ์ แผู้นัก�ร 

ถ่ึ�ยทอีดคัวั�มรู้ก�รผู้ลิตพืี่ชห่ลังนั�และก�รใช้นัำ��ในัก�รผู้ลิตพืี่ชอีย่�งมีป็ระสิำทธิภ�พี่ และแผู้นัก�รผู้ลิตพัี่นัธ์ุพืี่ชและปั็จจัยก�รผู้ลิต

    (4) ก�รพัี่ฒนั�ช�วันั� ได้แก่ โคัรงก�รพัี่ฒนั�เกษตรกรป็ร�ดเป็รื�อีง (Smart Farmer)

    (5) ก�รวิัจัยและพัี่ฒนั� ได้แก่ ก�รป็รับป็รุงพัี่นัธ์ุข้�วัเจ้�พืี่�นัแข็ง และพัี่นัธ์ุข้�วัเห่นีัยวั

    (6) ก�รป็ระกันัภัยพืี่ชผู้ล ได้แก่ โคัรงก�รป็ระกันัภัยข้�วันั�ปี็

    (7) ก�รส่ำงเสำริมก�รสำร้�งยุ้งฉ�งให้่เกษตรกรและสำถึ�บันัเกษตรกรทั�วัป็ระเทศ (รัฐชดเชยดอีกเบี�ยร้อียละ 3)

	 	 	 1.2)	ด้านการึต้ลาด

    (1) ก�รพัี่ฒนั�ตล�ดสิำนัค้ั�ข้�วั ได้แก่ โคัรงก�รเชื�อีมโยงตล�ดข้�วัอิีนัทรีย์ และข้�วั GAP คัรบวังจร

    (2) ก�รชะลอีผู้ลผู้ลิตอีอีกสู่ำตล�ด ได้แก่ โคัรงก�รสิำนัเชื�อีชะลอีก�รข�ยข้�วัเป็ลือีกนั�ปี็ โคัรงก�รสิำนัเชื�อีเพืี่�อีรวับรวัมข้�วั

และสำร้�งมูลค่ั�เพิี่�มโดยสำถึ�บันัเกษตรกร โคัรงก�รชดเชยดอีกเบี�ยให้่ผูู้้ป็ระกอีบก�รค้ั�ข้�วัในัก�รเก็บสำต็อีก โคัรงก�รส่ำงเสำริมผู้ลักดันั 

ก�รส่ำงอีอีกข้�วั และโคัรงก�รสำนัับสำนุันัค่ั�บริห่�รจัดก�รและพัี่ฒนั�คุัณภ�พี่ผู้ลผู้ลิตเกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วั

    (3) ก�รจัดห่�และเชื�อีมโยงตล�ดต่�งป็ระเทศ ได้แก่ โคัรงก�รกระชับคัวั�มสัำมพัี่นัธ์และรณรงค์ัสำร้�งก�รรับรู้ ในัศักยภ�พี่ข้�วัไทย  

เพืี่�อีขย�ยตล�ดข้�วัไทยในัต่�งป็ระเทศ และโคัรงก�ร ลด/แก้ไขปั็ญห่�อุีป็สำรรคัท�งก�รค้ั�ข้�วัไทยและเสำริมสำร้�งคัวั�มเชื�อีมั�นั

    (4) ก�รส่ำงเสำริมภ�พี่ลักษณ์และป็ระช�สัำมพัี่นัธ์ข้�วั ผู้ลิตภัณฑ์์ข้�วั และนัวััตกรรมข้�วั ได้แก่ โคัรงก�รส่ำงเสำริม 

และป็ระช�สัำมพัี่นัธ์ภ�พี่ลักษณ์ข้�วัไทยในัง�นัแสำดงสิำนัค้ั�นั�นั�ช�ติ และโคัรงก�รเสำริมสำร้�งศักยภ�พี่สิำนัค้ั�เกษตรนัวััตกรรมไทย 

เพืี่�อีก�รต่อียอีดเชิงพี่�ณิชย์

    (5) ก�รป็ระช�สัำมพัี่นัธ์รณรงค์ับริโภคัข้�วัและผู้ลิตภัณฑ์์ข้�วัขอีงไทยทั�งตล�ดในัป็ระเทศและต่�งป็ระเทศ

    (6) ก�รป็ระช�สัำมพัี่นัธ์ข้�วัไทยในักลุ่มผูู้้บริโภคัในัต่�งป็ระเทศผู่้�นัสืำ�อีโซึ่เชียลมีเดีย

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2565

รวม
ก.พ. 65 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวัมทั�งป็ระเทศ (ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก) 0.946 2.054 2.006 1.228 0.539 0.352 0.075 0.018 0.004 7.222

- ร้อียละ 13.10 28.44 27.78 17.00 7.46 4.88 1.03 0.25 0.06 100.00
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	 	 	 2)	มาต้รึการึช่วยเหลือเกษต้รึกรึผู้ปลูกข้าว	ปกีารึผลิต้	2564/65

    มติคัณะรัฐมนัตรีเมื�อีวัันัที� 25 ตุล�คัม 2564 เห็่นัชอีบโคัรงก�รป็ระกันัร�ยได้เกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วั ปี็ 2564/65 ม�ตรก�ร

คู่ัขนั�นัโคัรงก�รป็ระกันัร�ยได้เกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วั ปี็ก�รผู้ลิต 2564/65 ดังนีั�

   	 2.1)	 โครงการปีระกันรายได้เกษตรกรผู้ปีลูิกข้าวั	ปีี	2564/65	รอบท่ี่�	1 โดยกำ�ห่นัดชนิัดข้�วั ร�คั� และป็ริม�ณ

ป็ระกันัร�ยได้ (ณ ร�คั�คัวั�มชื�นัไม่เกินั 15%) ดังนีั� (1) ข้�วัเป็ลือีกห่อีมมะลิ ร�คั�ป็ระกันัตันัละ 15,000 บ�ท คัรัวัเรือีนัละไม่เกินั 14 ตันั 

(2) ข้�วัเป็ลือีกห่อีมมะลินัอีกพืี่�นัที� ร�คั�ป็ระกันัตันัละ 14,000 บ�ท คัรัวัเรือีนัละไม่เกินั 16 ตันั (3) ข้�วัเป็ลือีกเจ้� ร�คั�ป็ระกันั 

ตันัละ 10,000 บ�ท คัรัวัเรือีนัละไม่เกินั 30 ตันั (4) ข้�วัเป็ลือีกห่อีมป็ทุมธ�นีั ร�คั�ป็ระกันัตันัละ 11,000 บ�ท คัรัวัเรือีนัละไม่เกินั  

25 ตันั และ (5) ข้�วัเป็ลือีกเห่นีัยวั ร�คั�ป็ระกันัตันัละ 12,000 บ�ท คัรัวัเรือีนัละไม่เกินั 16 ตันั

    2.2)	 มิาตรการคู่ขนานโครงการปีระกันรายได้เกษตรกรผู้ปีลูิกข้าวั	ปีีการผลิิต	2564/65 ป็ระกอีบด้วัย  

3 โคัรงก�ร ได้แก่ 

    	 (1)	โครงการสิ่นเช้�อชะลิอการขายข้าวัเปีล้ิอกนาปีี	ปีีการผลิิต	2564/65 โดย ธ.ก.สำ. สำนัับสำนุันัสิำนัเชื�อีให้่เกษตรกร 

และสำถึ�บันัเกษตรกรในัเขตพืี่�นัที�ป็ลูกข้�วัทั�วัป็ระเทศ เพืี่�อีรักษ�ร�คั�ข้�วัเป็ลือีกให้่มีเสำถีึยรภ�พี่ โดยให้่มีก�รเก็บข้�วัเป็ลือีก 

ไว้ัในัยุง้ฉ�งขอีงเกษตรกรและสำถึ�บันัเกษตรกร เพืี่�อีชะลอีผู้ลผู้ลิตอีอีกสู่ำตล�ดพี่ร้อีมกันัเป็็นัจำ�นัวันัม�ก เป้็�ห่ม�ยจำ�นัวันั 2 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก  

วังเงินัสิำนัเชื�อีต่อีตันั จำ�แนักเป็็นั ข้�วัเป็ลือีกห่อีมมะลิ ตันัละ 11,000 บ�ท ข้�วัเป็ลือีกห่อีมมะลินัอีกพืี่�นัที� ตันัละ 9,500 บ�ท  

ข้�วัเป็ลือีกเจ้� ตันัละ 5,400 บ�ท ข้�วัเป็ลือีกห่อีมป็ทุมธ�นีั ตันัละ 7,300 บ�ท และข้�วัเป็ลือีกเห่นีัยวัเมล็ดย�วั ตันัละ 8,600 บ�ท  

รวัมทั�งเกษตรกรที�เก็บข้�วัเป็ลือีกในัยุ้งฉ�งตนัเอีง จะได้รับค่ั�ฝึ�กเก็บและรักษ�คุัณภ�พี่ข้�วัเป็ลือีกในัอัีตร�ตันัละ 1,500 บ�ท  

สำำ�ห่รับสำถึ�บันัเกษตรกรที�รับซืึ่�อีข้�วัเป็ลือีกจ�กเกษตรกรที�เข้�ร่วัมโคัรงก�รฯ ได้รับในัอัีตร� ตันัละ 1,000 บ�ท และเกษตรกรผูู้้ข�ย 

ข้�วัเป็ลือีก ได้รับในัอัีตร� ตันัละ 500 บ�ท

    	 (2)	โครงการสิ่นเช้�อเพ้�อรวับรวัมิข้าวัแลิะส่ร้างมูิลิค่าเพิ�มิโดยส่ถุาบันเกษตรกร	ปีีการผลิิต	2564/65 โดย ธ.ก.สำ.  

สำนัับสำนุันัสิำนัเชื�อีแก่สำถึ�บันัเกษตรกร ป็ระกอีบด้วัย สำห่กรณ์ก�รเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิัสำ�ห่กิจชุมชนั และศูนัย์ข้�วัชุมชนั เพืี่�อีรวับรวัม

ข้�วัเป็ลือีกจำ�ห่น่ั�ย และ/ห่รือีเพืี่�อีก�รแป็รรูป็ วังเงินัสิำนัเชื�อีเป้็�ห่ม�ย 15,000 ล้�นับ�ท คิัดอัีตร�ดอีกเบี�ยเงินักู้ร้อียละ 4 ต่อีปี็  

โดยสำถึ�บันัเกษตรกรรับภ�ระดอีกเบี�ย ร้อียละ 1 ต่อีปี็ รัฐบ�ลรับภ�ระชดเชยดอีกเบี�ยให้่สำถึ�บันัเกษตรกรร้อียละ 3 ต่อีปี็

    	 (3)	โครงการชดเชยดอกเบ่�ยให้่ผู้ปีระกอบการค้าข้าวัในการเก็บส่ต็อก	ปีีการผลิิต	2564/65 ผูู้้ป็ระกอีบก�รค้ั�ข้�วั 

รับซืึ่�อีข้�วัเป็ลือีกเพืี่�อีเก็บสำต็อีก เป้็�ห่ม�ย 4 ล้�นัตันัข้�วัเป็ลือีก โดยสำ�ม�รถึรับซืึ่�อีจ�กเกษตรกร ได้ตั�งแต่วัันัที� 1 พี่ฤศจิก�ยนั 2564 - 

31 มีนั�คัม 2565 (ภ�คัใต้ 1 มกร�คัม - 30 มิถุึนั�ยนั 2565) และเก็บสำต็อีกในัรูป็ข้�วัเป็ลือีกและข้�วัสำ�ร ระยะเวัล�ก�รเก็บสำต็อีก 

อีย่�งน้ัอีย 60 - 180 วัันั (2 - 6 เดือีนั) นัับแต่วัันัที�รับซืึ่�อี โดยรัฐชดเชยดอีกเบี�ยในัอัีตร�ร้อียละ 3

   	 2.3)	 โครงการส่นับส่นุนค่าบริห่ารจััดการแลิะพัฒนาคุณิภาพผลิผลิิตเกษตรกรผู้ปีลูิกข้าวั	ปีีการผลิิต	2564/65 

ธ.ก.สำ. ดำ�เนิันัก�รโอีนัเงินัเข้�บัญชีให้่เกษตรกรผูู้้ป็ลูกข้�วัที�ขึ�นัทะเบียนักับกรมส่ำงเสำริมก�รเกษตร เพืี่�อีบรรเท�คัวั�มเดือีดร้อีนั  

ลดต้นัทุนัก�รผู้ลิต ให้่เกษตรกรมีร�ยได้เพิี่�มม�กขึ�นั ในัอัีตร�ไร่ละ 1,000 บ�ท ไม่เกินัคัรัวัเรือีนัละ 20 ไร่ ห่รือีคัรัวัเรือีนัละไม่เกินั  

20,000 บ�ท ระยะเวัล�ก�รโอีนัเงินั ตั�งแต่เดือีนั สิำงห่�คัม 2564 - 30 เมษ�ยนั 2565 ระยะเวัล�โคัรงก�ร ตั�งแต่เดือีนั สิำงห่�คัม 2564 - 

31 พี่ฤษภ�คัม 2565

	 	 1.3	การึค้า

  ภาวัการณ์ิซ้ื้�อขายข้าวัในเด้อนพฤษภาคมิ	2565 ข้�วัเป็ลือีกห่อีมมะลิและข้�วัเป็ลือีกเจ้�ที�เกษตรกรข�ยได้ ร�คั�สูำงขึ�นั 

เมื�อีเทียบกับเดือีนัที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กต่�งป็ระเทศมีคัำ�สัำ�งซืึ่�อีเข้�ม�อีย่�งต่อีเนืั�อีง ทั�งจ�กป็ระเทศในัทวีัป็แอีฟ้ริก� ตะวัันัอีอีกกล�ง และเอีเชีย

	 	 1.4	การึส่งออก

  ปี็ 2564 ไทยส่ำงอีอีกข้�วั 6.117 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 107,758 ล้�นับ�ท เมื�อีเทียบกับปี็ 2563 ที�ส่ำงอีอีก 5.725 ล้�นัตันั

ข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 115,914 ล้�นับ�ท ป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 6.85 แต่มูลค่ั�ลดลงร้อียละ 7.04 (ที�ม�: กรมศุลก�กร)
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  ปี็ 2565 (ม.คั. - มี.คั.) ไทยส่ำงอีอีกข้�วั 1.743 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 29,468 ล้�นับ�ท เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันัขอีงปี็ 2564  

ที�ส่ำงอีอีก 1.174 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 22,529 ล้�นับ�ท ทั�งป็ริม�ณและมูลค่ั�เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 48.47 และร้อียละ 30.80 ต�มลำ�ดับ 

(ที�ม�: กรมศุลก�กร)

	 	 1.5	การึนำาเข้า

  ตั�งแต่ ปี็ 2548 ต�มพัี่นัธกรณี WTO ไทยจะต้อีงเปิ็ดตล�ดนัำ�เข้�ข้�วัต�มพัี่นัธกรณีในัป็ริม�ณ 249,757 ตันั ภ�ษีนัำ�เข้�ข้�วัในั

โคัวัต�อัีตร�ร้อียละ 30

  ปี็ 2564 ไทยนัำ�เข้�ข้�วั 25,217 ตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 382 ล้�นับ�ท เมื�อีเทียบกับปี็ 2563 ที�นัำ�เข้� 45,244 ตันัข้�วัสำ�ร  

มูลค่ั� 580 ล้�นับ�ท ทั�งป็ริม�ณและมูลค่ั�ลดลงร้อียละ 44.26 และร้อียละ 34.14 ต�มลำ�ดับ (ที�ม�: กรมศุลก�กร)

  ปี็ 2565 (ม.คั. - มี.คั.) ไทยนัำ�เข้�ข้�วั 2,035 ตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 58 ล้�นับ�ท เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันัขอีงปี็ 2564 ที�นัำ�เข้� 

9,604 ตันัข้�วัสำ�ร มูลค่ั� 99 ล้�นับ�ท ทั�งป็ริม�ณและมูลค่ั�ลดลงร้อียละ 78.81 และร้อียละ 41.41 ต�มลำ�ดับ (ที�ม�: กรมศุลก�กร)

	 2.	สถานการึณ์การึผลิต้และการึค้าของโลก
	 	 2.1	สถานการึณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การึผลิต้

   ผลิผลิิตข้าวัโลิก กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ ได้คั�ดก�รณ์ผู้ลผู้ลิตข้�วัโลกปี็ 2565/66 ณ เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 ผู้ลผู้ลิต  

514.631 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร เพิี่�มขึ�นัจ�ก 512.856 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร ในัปี็ 2564/65 ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 0.35

	 	 	 2)	การึค้าข้าวโลก

   บัญช่ส่มิดุลิข้าวัโลิก กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ ได้คั�ดก�รณ์บัญชีสำมดุลข้�วัโลกปี็ 2565/66 ณ เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565  

มีป็ริม�ณผู้ลผู้ลิต 514.631 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ 2564/65 ร้อียละ 0.35 ก�รใช้ในัป็ระเทศ 518.440 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร เพิี่�มขึ�นั

จ�กปี็ 2564/65 ร้อียละ 1.54 ก�รส่ำงอีอีก/นัำ�เข้� 54.255 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ 2564/65 ร้อียละ 3.07 และสำต็อีกป็ล�ยปี็ 

คังเห่ลือี 186.256 ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร ลดลงจ�กปี็ 2564/65 ร้อียละ 2.00

   โดยปีระเที่ศึท่ี่�คาดว่ัาจัะส่่งออกเพิ�มิขึ�น ได้แก่ อีอีสำเตรเลีย จีนั ก�ย�นั� อิีนัเดีย ป็�กีสำถึ�นั ป็�ร�กวััย ไทย และอุีรุกวััย

   ส่่วันปีระเที่ศึท่ี่�คาดว่ัาจัะส่่งออกลิดลิง ได้แก่ บร�ซิึ่ล อีียู เวีัยดนั�ม และสำห่รัฐอีเมริก�

  	 ส่ำาห่รับปีระเที่ศึท่ี่�คาดว่ัาจัะนำาเข้าเพิ�มิขึ�น ได้แก่ บร�ซิึ่ล จีนั ไอีเวัอีรี�โคัสำต์ อีียิป็ต์ อีียู ก�นั� อิีรัก ม�ด�กัสำก�ร์ เม็กซิึ่โก 

โมซัึ่มบิก เนัป็�ล แอีฟ้ริก�ใต้ สำห่รัฐอี�ห่รับเอีมิเรตส์ำ สำห่ร�ชอี�ณ�จักร และสำห่รัฐอีเมริก�

   ส่่วันปีระเที่ศึท่ี่�คาดว่ัาจัะนำาเข้าลิดลิง ได้แก่ อิีนัโดนีัเซีึ่ย และม�ลี

   ปีระเที่ศึท่ี่�ม่ิส่ต็อกคงเห่ล้ิอปีลิายปีีเพิ�มิขึ�น ได้แก่ อิีนัเดีย อิีนัโดนีัเซีึ่ย ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ และเวีัยดนั�ม

   ส่่วันปีระเที่ศึท่ี่�ม่ิส่ต็อกคงเห่ล้ิอปีลิายปีีลิดลิง ได้แก่ จีนั ป็�กีสำถึ�นั ไทย และสำห่รัฐอีเมริก� 

	 	 2.2	สถานการึณ์ข้าวของปรึะเที่ศผู้ผลิต้และผู้บริึโภคท่ี่�สำาคัญ	

	 	 	 เว่ยดนาม

   เมื�อีช่วังต้นัเดือีนัพี่ฤษภ�คัมที�ผู่้�นัม� ภ�วัะร�คั�ข้�วัป็รับตัวัสูำงขึ�นั เนืั�อีงจ�กอุีป็ท�นัข้�วัในัตล�ดเริ�มตึงตัวัห่ลังจ�กที� 

ก�รเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตข้�วัฤดูก�รผู้ลิตฤดูห่นั�วั - ฤดูใบไม้ผู้ลิ (the winter-spring crop) ได้เสำร็จสิำ�นัลงเกือีบห่มดแล้วั โดยร�คั�ข้�วัข�วั 5%  

อียู่ที�ระดับ 420 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั เพิี่�มขึ�นัจ�กเมื�อีสัำป็ด�ห์่ที�ผู่้�นัม� ที�อียู่ระดับ 415 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั

   วังก�รค้ั�คั�ดว่ั� ทิศท�งร�คั�ข้�วัอี�จจะอ่ีอีนัตัวัอีีกคัรั�งในัช่วังป็ล�ยเดือีนัพี่ฤษภ�คัมที�จะถึึงนีั� ซึึ่�งเป็็นัช่วังที�จะเริ�มมีก�ร 

เก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตข้�วัฤดูก�รผู้ลิตฤดูร้อีนั - ฤดูใบไม้ร่วัง (the summer-autumn crop) 
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   สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริมก�รค้ั�เวีัยดนั�ม (Vietrade) ภ�ยใต้กระทรวังอุีตสำ�ห่กรรมและก�รค้ั� (the Ministry of Industry and 

Trade; MoIT) จะป็ระสำ�นัง�นักับสำำ�นัักง�นัก�รค้ั�ขอีงเวีัยดนั�มในัป็ระเทศสำม�ชิกขอีงสำม�คัม ป็ระช�ช�ติแห่่งเอีเชียตะวัันัอีอีกเฉียงใต้  

(ASEAN) เพืี่�อีจัดป็ระชุมห่�รือีเกี�ยวักับก�รส่ำงอีอีกข้�วั โดยที�ป็รึกษ�ก�รค้ั�ขอีงเวีัยดนั�มในัอิีนัโดนีัเซีึ่ยและล�วั และเจ้�ห่น้ั�ที� 

ที�รับผิู้ดชอีบกิจก�รก�รค้ั�ในัม�เลเซีึ่ย สิำงคัโป็ร์และไทย จะร�ยง�นัเกี�ยวักับตล�ดส่ำงอีอีกข้�วัห่ลักขอีงเวีัยดนั�ม

   เมื�อีปี็ที�ผู่้�นัม� ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำเป็็นัผูู้้ซืึ่�อีข้�วัร�ยให่ญ่ที�สุำดขอีงเวีัยดนั�ม (คิัดเป็็นัร้อียละ 38 ขอีงก�รส่ำงอีอีกข้�วัทั�งห่มดขอีงเวีัยดนั�ม)  

โดยนัำ�เข้�ข้�วัป็ระม�ณ 2.45 ล้�นัตันั (เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 10.7 เมื�อีเทียบกับปี็ที�ผู่้�นัม�) มูลค่ั�กว่ั� 1.25 พัี่นัล้�นัเห่รียญสำห่รัฐฯ  

โดยร�คั�เฉลี�ยอียู่ที�ป็ระม�ณ 509 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั (เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 7.1 เมื�อีเทียบกับปี็ที�ผู่้�นัม�) และในัไตรม�สำแรก 

ขอีงปี็ 2565 ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำยังคังเป็็นัผูู้้นัำ�เข้�ข้�วัอัีนัดับ 1 ขอีงเวีัยดนั�ม โดยนัำ�เข้�ข้�วัป็ระม�ณ 672,000 ตันั มูลค่ั�ป็ระม�ณ  

311 ล้�นัเห่รียญสำห่รัฐฯ โดยร�คั�เฉลี�ยอียู่ที�ป็ระม�ณ 462.8 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั คิัดเป็็นัร้อียละ 44.7 และร้อียละ 42.6 ขอีงป็ริม�ณ

และมูลค่ั�ก�รส่ำงอีอีกข้�วัทั�งห่มดขอีงเวีัยดนั�ม ต�มลำ�ดับ นัอีกจ�กฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำแล้วั เวีัยดนั�มยังส่ำงอีอีกข้�วัไป็ยังตล�ดสำำ�คััญอืี�นัๆ  

ในัภูมิภ�คั เช่นั ม�เลเซีึ่ย สิำงคัโป็ร์ อิีนัโดนีัเซีึ่ย และบรูไนั

   ทั�งนีั� ก�รส่ำงอีอีกข้�วัขอีงเวีัยดนั�มไป็ยังม�เลเซีึ่ยในัเดือีนัมกร�คัม 2565 มีจำ�นัวันัป็ระม�ณ 35,000 ตันั มูลค่ั�ป็ระม�ณ 

16.07 ล้�นัเห่รียญสำห่รัฐฯ ป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 104 และมูลค่ั�เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 67.5 เมื�อีเทียบกับช่วัง เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� 

   กระทรวังฯ เห็่นัว่ั� เพืี่�อีป็รับป็รุงป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รส่ำงอีอีก ภ�คัส่ำวันัคัวัรสำำ�รวัจคัวั�มต้อีงก�รข้�วัในัแต่ละตล�ดอี�เซีึ่ยนั  

โดยชี�ว่ั�เวีัยดนั�มคัวัรให้่คัวั�มสำำ�คััญกับนัโยบ�ยก�รค้ั�กับป็ระเทศในัภูมิภ�คัม�กขึ�นั ใช้ป็ระโยชน์ัจ�กข้อีได้เป็รียบจ�กข้อีตกลงก�รค้ั�

เสำรีระห่ว่ั�งอี�เซีึ่ยนัและคู่ัค้ั�ทั�วัโลก และยกระดับคัวั�มสำ�ม�รถึท�งเทคัโนัโลยีเพืี่�อีเพิี่�มคัวั�มสำ�ม�รถึในัก�รแข่งขันัขอีงสิำนัค้ั� 

   ทั�งนีั� เวีัยดนั�มได้เดินัห่น้ั�ผู้ลิตข้�วัคุัณภ�พี่สูำงขึ�นัเรื�อียๆ ซึึ่�งปั็จจุบันัมีสัำดส่ำวันัถึึงร้อียละ 80 ขอีงผู้ลผู้ลิตทั�งห่มด ขอีงป็ระเทศ  

ในัอีนั�คัตจึงอี�จจะเป็็นัก�รย�กที�จะแข่งขันักับข้�วัที�มีร�คั�ถูึกกว่ั�จ�กอิีนัเดีย เมียนัม�ร์ และป็�กีสำถึ�นั อีย่�งไรก็ต�ม ก�รผู้ลิตข้�วั

คุัณภ�พี่สูำงส่ำงผู้ลให้่ร�คั�ข้�วัเวีัยดนั�มป็รับตัวัสูำงขึ�นัตั�งแต่ปี็ 2563 ขณะที�ป็ระเทศยังคังให้่คัวั�มสำำ�คััญกับก�รผู้ลิตข้�วัคุัณภ�พี่สูำง  

และคั�ดก�รณ์ว่ั�ร�คั�ข้�วัจะมีแนัวัโน้ัมสูำงขึ�นัอีย่�งต่อีเนืั�อีง โดยเฉพี่�ะอีย่�งยิ�งห่ลังจ�กที�มีก�รกำ�ห่นัดเป้็�ห่ม�ยก�รส่ำงอีอีกไว้ัเพีี่ยง  

4 ล้�นัตันัต่อีปี็ ภ�ยในัปี็ 2573 เพืี่�อีบรรลุวััตถุึป็ระสำงค์ัดังกล่�วั ผูู้้เชี�ยวัช�ญในัอุีตสำ�ห่กรรมและผูู้้กำ�ห่นัดนัโยบ�ย ได้เรียกร้อีงให้่ผูู้้ผู้ลิต

ข้�วัทำ�ก�รทบทวันัตล�ดสำำ�คััญๆ อีย่�งคัรอีบคัลุม รวัมทั�งตล�ดอี�เซีึ่ยนั สำห่ภ�พี่ยุโรป็ และสำห่รัฐอีเมริก� เพืี่�อีค้ันัห่�สำมดุลระห่ว่ั�ง

อุีป็สำงค์ัและอุีป็ท�นัข้�วัเวีัยดนั�ม 

   โดยเมื�อีสัำป็ด�ห์่ที�ผู่้�นัม� ภ�วัะร�คั�ข้�วัค่ัอีนัข้�งทรงตัวัท่�มกล�งภ�วัะก�รซืึ่�อีข�ยที�เงียบเห่ง� ขณะที�อุีป็ท�นัข้�วั  

ในัตล�ดตึงตัวั เพี่ร�ะก�รเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตข้�วัฤดูก�รผู้ลิตฤดูห่นั�วั - ฤดูใบไม้ผู้ลิ (the winter-spring crop) ได้เสำร็จสิำ�นัแล้วั โดยร�คั�

ข้�วัข�วั 5% อียู่ที�ระดับ 415 - 420 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั เมื�อีเทียบกับสัำป็ด�ห์่ที�ก่อีนัห่น้ั� ที�ระดับ 420 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั

   วังก�รค้ั�คั�ดว่ั� ก�รส่ำงอีอีกข้�วัจะม�คึักคัักอีีกคัรั�งในัช่วังเดือีนัมิถุึนั�ยนัที�จะถึึงนีั� เนืั�อีงจ�กคั�ดว่ั�จะมีคัำ�สัำ�งซืึ่�อีจ�กต่�ง

ป็ระเทศม�กขึ�นั โดยเฉพี่�ะจ�กตล�ดนัำ�เข้�ที�สำำ�คััญ เช่นั ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ จีนั บังคัล�เทศ และป็ระเทศในัแถึบแอีฟ้ริก� โดยในัปี็ 2565  

สำม�คัมอี�ห่�รเวีัยดนั�ม (the Vietnam Food Association; VFA) คั�ดว่ั�จะมีก�รส่ำงอีอีกข้�วัป็ระม�ณ 6 - 6.2 ล้�นัตันั ลดลงเล็กน้ัอีย

เมื�อีเทียบกับปี็ 2564 ที�ส่ำงอีอีกได้ป็ระม�ณ 6.24 ล้�นัตันั

   เว็ับไซึ่ต์ Vietnam Plus ร�ยง�นัว่ั� ในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565 (มกร�คัม - มีนั�คัม) เวีัยดนั�มส่ำงอีอีกข้�วัไป็ยังป็ระเทศ

สำม�ชิกสำห่ภ�พี่ยุโรป็ป็ระม�ณ 22,500 ตันั (มูลค่ั�ป็ระม�ณ 18 ล้�นัเห่รียญสำห่รัฐฯ) เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณ 4 เท่� เมื�อีเทียบกับปี็ 2564  

ซึึ่�งเป็็นัผู้ลม�จ�กก�รได้รับอัีตร�ภ�ษีศุลก�กรพิี่เศษที�ได้รับภ�ยใต้ข้อีตกลงก�รค้ั�เสำรีสำห่ภ�พี่ยุโรป็ - เวีัยดนั�ม (the EU - Vietnam 

Free Trade Agreement; EVFTA)

   ขณะที� กระทรวังอุีตสำ�ห่กรรมและก�รค้ั� the Ministry of Industry and Trade) ร�ยง�นัว่ั� ในัช่วัง 4 เดือีนัแรกขอีง 

ปี็ 2565 (มกร�คัม - เมษ�ยนั) เวีัยดนั�มส่ำงอีอีกข้�วัม�กกว่ั� 30,000 ตันั ไป็ยังป็ระเทศในัสำห่ภ�พี่ยุโรป็ โดยที�ป็ระเทศอิีต�ลี ยังคังเป็็นั 

ผูู้้ซืึ่�อีข้�วัเวีัยดนั�มร�ยให่ญ่ที�สุำด ต�มด้วัยป็ระเทศเยอีรมนีั ฝึรั�งเศสำ เนัเธอีร์แลนัด์ และสำวีัเดนั เป็็นัต้นั
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   ทั�งนีั� ในัปี็ 2564 เวีัยดนั�มส่ำงอีอีกข้�วัไป็ยังสำห่ภ�พี่ยุโรป็ป็ระม�ณ 60,000 ตันั (มูลค่ั�ป็ระม�ณ 41 ล้�นัเห่รียญสำห่รัฐฯ)  

โดยป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 1 และมูลค่ั�เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 20 เมื�อีเทียบกับปี็ 2563 ซึึ่�งเป็็นัคัรั�งแรกที�เวีัยดนั�มได้มีก�ร 

ส่ำงอีอีกข้�วัห่อีมในักลุ่ม ST24 และ ST25 ไป็ยังตล�ดสำห่ภ�พี่ยุโรป็

   ภ�ยใต้ข้อีตกลงก�รค้ั�เสำรีสำห่ภ�พี่ยุโรป็-เวีัยดนั�ม (the EU-Vietnam Free Trade Agreement; EVFTA) สำห่ภ�พี่ยุโรป็

อีนุัญ�ตให้่มีก�รนัำ�เข้�ข้�วัจ�กเวีัยดนั�มโดยได้รับสิำทธิพิี่เศษท�งภ�ษี จำ�นัวันัรวัม 80,000 ตันั (ป็ระกอีบด้วัย ข้�วัสำ�ร 30,000 ตันั  

ข้�วัเป็ลือีก 20,000 ตันั และข้�วัห่อีม 30,000 ตันั) และไม่มีก�รกำ�ห่นัดโคัวัต้�นัำ�เข้�ข้�วัหั่ก โดยจะมีก�รลดภ�ษีนัำ�เข้�ลงเห่ลือี 

อัีตร� 0% ภ�ยในัเวัล� 3 - 5 ปี็

   สำม�คัมอี�ห่�รเวีัยดนั�ม (the Vietnam Food Association; VFA) คั�ดว่ั�ในัปี็ 2565 ก�รส่ำงอีอีกข้�วัขอีงเวีัยดนั�มไป็ยัง

สำห่ภ�พี่ยุโรป็จะเพิี่�มขึ�นั ห่�กคุัณภ�พี่ข้�วัขอีงเวีัยดนั�มมีก�รป็รับป็รุงให้่ดียิ�งขึ�นั อีย่�งไรก็ต�ม ผูู้้ป็ระกอีบก�รส่ำงอีอีกข้�วัเวีัยดนั�มต้อีงใช้

ป็ระโยชน์ัจ�กข้อีตกลง EVFTA ให้่ม�กขึ�นัด้วัย

   ปั็จจุบันั ข้�วัขอีงเวีัยดนั�มมีสัำดส่ำวันัเพีี่ยงร้อียละ 3.1 ขอีงป็ริม�ณนัำ�เข้�ข้�วัทั�งห่มดขอีงสำห่ภ�พี่ยุโรป็ ซึึ่�งต�มข้อีมูลจ�ก

สำำ�นัักง�นัสำถิึติแห่่งยุโรป็ (Eurostat) สำห่ภ�พี่ยุโรป็มีก�รนัำ�เข้�ข้�วัป็ระม�ณปี็ละ 3 - 4 ล้�นัตันั

   ท่ี่�มิา	: สำม�คัมผูู้้ส่ำงอีอีกข้�วัไทย

	 	 	 อินเด่ย

   ภ�วัะร�คั�ข้�วัเมื�อีช่วังต้นัเดือีนัที�ผู่้�นัม� ป็รับตัวัสูำงขึ�นั เนืั�อีงจ�กมีคัำ�สัำ�งซืึ่�อีข้�วัเกือีบทุกชนิัดจ�กป็ระเทศในัแถึบเอีเชีย 

และแอีฟ้ริก�เพิี่�มขึ�นั ป็ระกอีบกับค่ั�เงินัรูปี็แข็งค่ั�ขึ�นัเมื�อีเทียบกับเงินัเห่รียญสำห่รัฐฯ โดยร�คั�ข้�วันึั�ง 5% อียู่ที�ระดับ 363 - 367  

เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั เพิี่�มขึ�นัจ�กสัำป็ด�ห์่ที�ผู่้�นัม� ที�อียู่ระดับ 361 - 365 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั 

   วังก�รค้ั�ระบุว่ั� คัวั�มต้อีงก�รข้�วัจ�กต่�งป็ระเทศยังคังมีอีย่�งต่อีเนืั�อีง โดยเฉพี่�ะในักลุ่มขอีงข้�วัหั่กที�นัำ�ไป็ใช้ในั

อุีตสำ�ห่กรรมผู้ลิตอี�ห่�รสัำตว์ัและแป็รรูป็อี�ห่�ร

   แต่เมื�อีสัำป็ด�ห์่ที�ผู่้�นัม� ภ�วัะร�คั�ข้�วัป็รับลดลง เนืั�อีงจ�กค่ั�เงินัรูปี็เมื�อีเทียบกับเงินัเห่รียญสำห่รัฐฯ มีทิศท�งอ่ีอีนัค่ั�ลง  

ทำ�ให้่ร�คั�ข้�วันึั�ง 5% อียู่ที�ระดับ 357 - 361 เห่รียญสำห่รัฐฯ ต่อีตันั ลดลงจ�กเมื�อีสัำป็ด�ห์่ก่อีนัห่น้ั� ที�ระดับ 363 - 367 เห่รียญสำห่รัฐฯ  

ต่อีตันั ขณะที�วังก�รค้ั�คั�ดว่ั� ก�รอ่ีอีนัค่ั�ลงขอีงเงินัรูปี็จะส่ำงผู้ลให้่คัวั�มต้อีงก�รข้�วัจ�กต่�งป็ระเทศเพิี่�มขึ�นั โดยเฉพี่�ะในักลุ่มขอีง 

ข้�วัหั่ก ที�นัำ�ไป็ใช้ในัอุีตสำ�ห่กรรมผู้ลิตอี�ห่�รสัำตว์ั และแป็รรูป็อี�ห่�ร

   อีงค์ัก�รอี�ห่�รแห่่งช�ติ (The Food Corporation of India; FCI) ร�ยง�นัว่ั� สำต็อีกข้�วั ณ วัันัที� 1 พี่ฤษภ�คัม 2565  

มีป็ระม�ณ 51.1 ล้�นัตันั (รวัมข้�วัสำ�รที�คัำ�นัวัณม�จ�กสำต็อีกข้�วัเป็ลือีกป็ระม�ณ 26.611 ล้�นัตันั) เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 6.35  

เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 48.05 ล้�นัตันั ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� แต่ลดลงป็ระม�ณร้อียละ 7.16 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 55.04 ล้�นัตันั  

ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2565

   ขณะที�สำต็อีกธัญพืี่ช (ข้�วั ข้�วัสำ�ลี และธัญพืี่ชอืี�นัๆ) โดยรวัมขอีงอิีนัเดีย ณ วัันัที� 1 พี่ฤษภ�คัม 2565 มีจำ�นัวันัป็ระม�ณ  

81.959 ล้�นัตันั ลดลงป็ระม�ณร้อียละ 19.14 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 101.365 ล้�นัตันั ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� แต่เพิี่�มขึ�นั

ป็ระม�ณร้อียละ 9.99 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 74.513 ล้�นัตันั ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2565

   โดยสำต็อีกข้�วัสำ�ลีมีป็ระม�ณ 30.346 ล้�นัตันั ลดลงป็ระม�ณร้อียละ 42.37 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 52.656 ล้�นัตันั  

ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� แต่เพิี่�มขึ�นัป็ระม�ณร้อียละ 67.75 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 18.09 ล้�นัตันั ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2565

   สำำ�นัักข่�วับลูมเบิร์ก ร�ยง�นัว่ั� รัฐบ�ลอิีนัเดียมีคัำ�สัำ�งเมื�อีวัันัศุกร์ที� 13 พี่ฤษภ�คัม 2565 สัำ�งห้่�มก�รส่ำงอีอีกข้�วัสำ�ลีโดย 

ให้่มีผู้ลบังคัับใช้ทันัทีห่ลังจ�กที�สำต็อีกข้�วัสำ�ลีในัป็ระเทศเริ�มส่ำอีปั็ญห่�ข�ดแคัลนั ร�ยง�นัระบุว่ั� อิีนัเดียในัฐ�นัะช�ติผูู้้ผู้ลิตข้�วัสำ�ลี 

ร�ยให่ญ่อัีนัดับสำอีงขอีงโลก พี่ย�ย�มที�จะคัวับคุัมร�คั�ข้�วัสำ�ลีภ�ยในัป็ระเทศห่ลังสำต็อีกข้�วัสำ�ลีเริ�มได้รับผู้ลกระทบ รัฐบ�ลอิีนัเดียระบุว่ั�  

ก�รขนัส่ำงข้�วัสำ�ลีจะได้รับอีนุัญ�ตเฉพี่�ะที�มีก�รอีอีกห่นัังสืำอีรับรอีงก�รชำ�ระเงินัโดยธนั�คั�ร (letters of credit – L/C) แล้วัเท่�นัั�นั

19ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 787 มิิถุุนายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภัาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



   นัับตั�งแต่สำงคัร�มยูเคัรนัป็ะทุ บรรด�ผูู้้ซืึ่�อีข้�วัสำ�ลีทั�วัโลกได้แห่่ม�ซืึ่�อีข้�วัสำ�ลีจ�กอิีนัเดีย ห่ลังจ�กที�ก�รส่ำงอีอีกข้�วัสำ�ลีจ�ก

ภูมิภ�คัทะเลดำ�ลดลงตั�งแต่รัสำเซีึ่ยบุกโจมตียูเคัรนัจนัส่ำงผู้ลให้่ร�คั�ข้�วัสำ�ลีตลอีดจนัผู้ลิตภัณฑ์์จ�กข้�วัสำ�ลีในัอิีนัเดียพุ่ี่งสูำงถึึงร้อียละ 15 - 20  

เพีี่ยงไม่นั�นัห่ลังสำงคัร�มรัสำเซีึ่ยยูเคัรนัป็ะทุ เช่นัเดียวักับร�คั�ข้�วัสำ�ลีในัตล�ดโลกพุ่ี่งสูำงสุำดในัรอีบ 14 ปี็ ซึึ่�งไม่เพีี่ยงแต่จะกระทบต่อีปั็จจัย

ต้นัทุนัร�คั�อี�ห่�รแล้วั ก�รห้่�มส่ำงอีอีกข้�วัสำ�ลีขอีงอิีนัเดียคั�ดว่ั�จะกระทบต่อีต้นัทุนัร�คั�อี�ห่�รสัำตว์ัให้่มีแนัวัโน้ัมสูำงขึ�นัด้วัยเช่นักันั

   ทั�งนีั� ร�คั�ข้�วัสำ�ลีในัอิีนัเดียได้พุ่ี่งสูำงเป็็นัป็ระวััติก�รณ์แตะระดับป็ระม�ณ 25,000 รูปี็ ห่รือีป็ระม�ณ 11,193 บ�ทต่อีตันั  

ซึึ่�งสูำงกว่ั�ร�คั�ที�รัฐบ�ลกำ�ห่นัดไว้ัสำำ�ห่รับก�รอุีดห่นุันัเกษตรกรที� 20,150 รูปี็ ห่รือีป็ระม�ณ 9,021 บ�ทต่อีตันั

   อิีนัเดียถืึอีเป็็นัช�ติล่�สุำดที�บังคัับใช้ม�ตรก�รห้่�มส่ำงอีอีกอี�ห่�ร ห่ลังจ�กที�ก่อีนัห่น้ั�นีั�อิีนัโดนีัเซีึ่ยห้่�มส่ำงอีอีกนัำ��มันัป็�ล์ม 

เพืี่�อีก�รบริโภคั คั�ซัึ่คัสำถึ�นัห้่�มส่ำงอีอีกข้�วัสำ�ลีและแป้็งข้�วัสำ�ลี ซึึ่�งจะยิ�งเป็็นัปั็จจัยให้่ร�คั�อี�ห่�รทั�วัโลกป็รับสูำงขึ�นัจ�กม�ตรก�ร 

ห้่�มส่ำงอีอีก ซึึ่�งจะกระทบต่อีต้นัทุนัก�รผู้ลิตอี�ห่�ร นัอีกเห่นืัอีจ�กปั็จจัยเงินัเฟ้้อีที�มีแนัวัโน้ัมสูำงต่อีเนืั�อีง

   ก่อีนัห่น้ั�นีั�อิีนัเดียได้ตั�งเป้็�ที�จะส่ำงอีอีกข้�วัสำ�ลีในัปี็ 2565 จำ�นัวันั 10 ล้�นัตันั อีย่�งไรก็ต�ม ในัช่วังไม่กี�สัำป็ด�ห์่ที�ผู่้�นัม�  

อิีนัเดียต้อีงเผู้ชิญกับวิักฤตคัลื�นัคัวั�มร้อีนั (Heat Wave) ซึึ่�งส่ำงผู้ลกระทบต่อีภ�คัก�รผู้ลิตข้�วัสำ�ลี และผู้ลิตผู้ลก�รเกษตร โดยมีร�ยง�นัว่ั�  

อิีนัเดียเป็็นัป็ระเทศห่นึั�งที�ต้อีงเผู้ชิญกับสำภ�พี่อี�ก�ศที�ร้อีนัที�สุำดในัโลก โดยขณะนีั�มีแนัวัโน้ัมที�อุีณห่ภูมิจะสูำงขึ�นัถึึง 50 อีงศ�เซึ่ลเซีึ่ยสำ  

ซึึ่�งถืึอีว่ั�สูำงเป็็นัป็ระวััติก�รณ์ โดยคั�ดว่ั�จะส่ำงผู้ลกระทบรุนัแรงต่อีผู้ลผู้ลิตข้�วัสำ�ลี 

   ทั�งนีั� อี�ก�ศที�ร้อีนัขึ�นัขอีงอิีนัเดีย ทำ�ให้่ข้�วัสำ�ลีที�ไม่สำ�ม�รถึทนัต่อีสำภ�พี่อี�ก�ศร้อีนัได้ เกิดก�รไห่ม้เกรียม และผู้ลผู้ลิต 

อี�จจะลดลงร้อียละ 10 - 50 ซึึ่�งห่�กสำภ�พี่อี�ก�ศแป็รป็รวันัขอีงอิีนัเดียยังคังไม่คัลี�คัล�ย ก็อี�จจะทำ�ให้่ร�คั�ข้�วัสำ�ลี แป้็งข้�วัสำ�ลี  

ห่รือีผู้ลิตภัณฑ์์ที�มีส่ำวันัป็ระกอีบขอีงข้�วัสำ�ลี ร�คั�พุ่ี่งสูำงขึ�นั เนืั�อีงจ�กผู้ลผู้ลิตข�ดตล�ด และไม่เพีี่ยงพี่อีต่อีก�รบริโภคั นัอีกจ�กนีั� 

ป็ระเทศอิีนัเดียยังได้รับผู้ลกระทบจ�กภ�วัะเงินัเฟ้้อี และสำงคัร�มระห่ว่ั�งป็ระเทศรัสำเซีึ่ยและยูเคัรนั ซึึ่�งทำ�ให้่ร�คั�นัำ��มันัเชื�อีเพี่ลิง  

ร�คั�ปุ๋็ยพุ่ี่งสูำงขึ�นั และส่ำงผู้ลกระทบต่อีภ�คัก�รเกษตรขอีงอิีนัเดีย

   ท่ี่�มิา	: สำม�คัมผูู้้ส่ำงอีอีกข้�วัไทย

	 	 	 จ่น

   ช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565 (มกร�คัม - มีนั�คัม 2565) จีนันัำ�เข้�ข้�วัจ�กป็�กีสำถึ�นั อิีนัเดีย และไทย เพิี่�มขึ�นั อีย่�งเห็่นัได้ชัด  

ขณะที�ก�รนัำ�เข้�จ�กเวีัยดนั�ม และเมียนัม�ร์ ลดลง

   จ�กข้อีมูลกรมศุลก�กรจีนั ในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565 จีนันัำ�เข้�ข้�วัป็ระม�ณ 1.7 ล้�นัตันั มูลค่ั� 706 ล้�นัเห่รียญ

สำห่รัฐฯ โดยป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 14.5 และมูลค่ั�เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 2.5 เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� โดยจีนันัำ�เข้�ข้�วัจ�ก

ป็ระเทศป็�กีสำถึ�นั อิีนัเดีย และไทย เพิี่�มขึ�นัอีย่�งม�ก แต่นัำ�เข้�จ�กเวีัยดนั�ม และเมียนัม�ร์ ลดลง โดยจีนันัำ�เข้�จ�กเวีัยดนั�มป็ระม�ณ  

131,229 ตันั และจ�กเมียนัม�ร์ป็ระม�ณ 228,415 ตันั ซึึ่�งลดลงร้อียละ 40 เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� ส่ำงผู้ลให้่เวีัยดนั�ม

อียู่อัีนัดับที� 5 ขอีงป็ระเทศที�จีนันัำ�เข้�ข้�วัในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565

   ทั�งนีั� เมื�อีปี็ที�ผู่้�นัม�ข้�วัที�เวีัยดนั�มส่ำงอีอีกไป็ป็ระเทศจีนัส่ำวันัให่ญ่เป็็นัข้�วัเห่นีัยวั และข้�วัห่อีม เช่นั ST21, ST24, DT8 

สำำ�ห่รับในัช่วังต้นัปี็ 2565 จีนัได้ลดก�รนัำ�เข้�ข้�วัเห่นีัยวั แต่ได้เพิี่�มก�รนัำ�เข้�ข้�วัห่อีมม�กขึ�นั โดยในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็นีั� เวีัยดนั�ม

ส่ำงอีอีกข้�วัเห่นีัยวัไป็ป็ระเทศจีนั จำ�นัวันั 65,300 ตันั ลดลงถึึงร้อียละ 71.3 เมื�อีเทียบกับจำ�นัวันั 227,200 ตันั ในัช่วังเดียวักันัขอีง 

ปี็ที�ผู่้�นัม� ขณะที�ก�รส่ำงอีอีกข้�วัห่อีม (เช่นั ST21, ST24, DT8) มีจำ�นัวันั 75,200 ตันั เพิี่�มขึ�นักว่ั� 3.7 เท่� เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันั

ขอีงปี็ 2564

   อีย่�งไรก็ต�ม ผูู้้ส่ำงอีอีกยังมอีงในัแง่ดีว่ั�คัวั�มต้อีงก�รนัำ�เข้�ข้�วัเห่นีัยวัขอีงจีนัจะเพิี่�มขึ�นัอีีกในัอีนั�คัตอัีนัใกล้ เนืั�อีงจ�ก 

ในัช่วังไม่กี�ปี็ที�ผู่้�นัม�พืี่�นัที�ป็ลูกข้�วัเห่นีัยวัขอีงจีนัลดลง และในัแต่ละปี็จีนัจะนัำ�เข้�ข้�วัเห่นีัยวัจ�กเวีัยดนั�ม จำ�นัวันั 700,000 - 800,000 ตันั 

เพืี่�อีรอีงรับคัวั�มต้อีงก�รบริโภคัภ�ยในัป็ระเทศ
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โดย นั.สำ.ป็อีงวัดี จรังรัตน์ั
นั.สำ.อิีนัทุชญ� ป็�นัป็วัง

สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

   ท�งด้�นัก�รนัำ�เข้�ข้�วัจ�กอิีนัเดียในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565 มีป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นั 3 เท่� เมื�อีเทียบกับ ช่วังเวัล�เดียวักันั

ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� โดยจีนันัำ�เข้�ป็ระม�ณ 454,374 ตันั ทำ�ให้่ปั็จจุบันั อิีนัเดียกล�ยเป็็นัผูู้้ส่ำงอีอีกข้�วัร�ยให่ญ่อัีนัดับที� 2 ขอีงจีนั  

โดยมีป็ริม�ณนัำ�เข้�ข้�วัน้ัอียก�รจ�กป็�กีสำถึ�นัเพีี่ยงเล็กน้ัอีย ซึึ่�งจีนันัำ�เข้�ข้�วัจ�กป็�กีสำถึ�นัป็ระม�ณ 466,617 ตันั

   นัอีกจ�กนีั� จีนัยังได้เพิี่�มก�รนัำ�เข้�ข้�วัจ�กไทย โดยในัช่วังไตรม�สำแรกขอีงปี็ 2565 มีก�รนัำ�เข้�ป็ระม�ณ 248,529 ตันั  

เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 77.1 เมื�อีเทียบกับช่วังเวัล�เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�

   ทั�งนีั� กระทรวังเกษตรขอีงสำห่รัฐอีเมริก� (The United States Department of Agriculture; USDA) ได้ป็รับป็ระม�ณ 

ก�รก�รนัำ�เข้�ข้�วัขอีงจีนัในัปี็ก�รเพี่�ะป็ลูก 2564/65 เป็็นัจำ�นัวันั 5.2 ล้�นัตันั ซึึ่�งม�กกว่ั�ที�คั�ดก�รณ์ไว้ัก่อีนัห่น้ั�นีั�ป็ระม�ณ  

0.5 ล้�นัตันั และเป็็นัระดับสูำงสุำดนัับตั�งแต่ปี็ก�รเพี่�ะป็ลูก 2561/62 โดยสำ�เห่ตุห่ลักม�จ�กคัวั�มต้อีงก�รนัำ�เข้�ข้�วัหั่กจ�กอิีนัเดียเพิี่�มขึ�นั

   ในัอีดีต จีนัเคัยนัำ�เข้�ข้�วัจ�กเวีัยดนั�ม เมียนัม�ร์ ป็�กีสำถึ�นั และไทย แต่ก�รนัำ�เข้�ข้�วัจ�กอิีนัเดียพุ่ี่งสูำงขึ�นัตั�งแต่ต้นัปี็

 2564 ห่ลังจ�กที�มีก�รยกเลิกข้อีจำ�กัดในัก�รนัำ�เข้�ข้�วัข�วัที�ไม่ใช่ข้�วับ�สำม�ติ (Non - Basmati rice) จ�กอิีนัเดีย ซึึ่�งจ�กข้อีมูลขอีง

 USDA ก�รนัำ�เข้�ข้�วัหั่กขอีงจีนัมีป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นัอีย่�งรวัดเร็วั เนืั�อีงจ�กร�คั�ขอีงข้�วัหั่กอียูใ่นัระดับที�ตำ�� และสำ�ม�รถึนัำ�เข้�นัอีกระบบ

โคัวัต�ภ�ษีได้ด้วัยอัีตร�ภ�ษีนัำ�เข้�เพีี่ยงร้อียละ 10 โดยข้�วัหั่กที�นัำ�เข้�จะถูึกนัำ�ไป็ใช้เพืี่�อีทดแทนัข้�วัโพี่ดฯ ในัอุีตสำ�ห่กรรมอี�ห่�รสัำตว์ั 

และใช้สำำ�ห่รับอุีตสำ�ห่กรรมแป็รรูป็อี�ห่�รห่รือีก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�ในักลุ่มแอีลกอีฮอีล์

   ท่ี่�มิา	: สำม�คัมผูู้้ส่ำงอีอีกข้�วัไทย

	 3.	รึาคาข้าวไที่ยในเดือนพฤษภาคม	2565	ม่ดังน่�
	 	 3.1	รึาคาข้าวท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้

   ข้าวัเปีล้ิอกเจ้ัานาปีีห่อมิมิะลิิ เฉลี�ยตันัละ 12,391 บ�ท ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 11,771 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565  

ร้อียละ 5.27 และสูำงขึ�นัจ�กตันัละ 11,433 บ�ท ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 8.38

   ข้าวัเปีล้ิอกเจ้ัาควัามิช้�น	15% เฉลี�ยตันัละ 8,606 บ�ท ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 8,491 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565  

ร้อียละ 1.35 แต่ลดลงจ�กตันัละ 8,742 บ�ท ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 1.55

	 	 3.2	รึาคาขายส่งต้ลาดกรุึงเที่พฯ

   ข้าวัส่ารห่อมิมิะลิิ	ชั�น	2	(ให่ม่ิ) เฉลี�ยตันัละ 29,967 บ�ท ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 25,697 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565  

ร้อียละ 16.62 และสูำงขึ�นัจ�กตันัละ 22,200 บ�ท ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 34.99

   ข้าวัส่ารเจ้ัา	5%	(ให่ม่ิ)	เฉลี�ยตันัละ 14,550 บ�ท ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 13,003 ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 11.90 

แต่ลดลงจ�กตันัละ 13,811 บ�ท ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 5.35

	 	 3.3	รึาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ่

   ข้าวัห่อมิมิะลิิ	100%	(ให่ม่ิ) เฉลี�ยตันัละ 910 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (31,167 บ�ท/ตันั) ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 831 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ  

(27,902 บ�ท/ตันั) ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 9.51 (สูำงขึ�นัในัรูป็เงินับ�ทร้อียละ 11.70) และสูำงขึ�นัจ�กตันัละ 783 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ  

(24,278 บ�ท/ตันั) ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 16.22 (สูำงขึ�นัในัรูป็เงินับ�ทร้อียละ 28.37)

   ข้าวั	5%	เฉลี�ยตันัละ 463 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (15,861 บ�ท/ตันั) ร�คั�สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 431 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (14,476 บ�ท/ตันั)  

เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 7.42 (สูำงขึ�นัในัรูป็เงินับ�ทร้อียละ 9.57) แต่ลดลงจ�กตันัละ 492 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (15,261 บ�ท/ตันั)  

ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 5.89 (สูำงขึ�นัในัรูป็เงินับ�ทร้อียละ 3.93) 

ห่มิายเห่ตุ	: อัีตร�แลกเป็ลี�ยนั 1 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ เท่�กับ 34.2343 (อัีตร�แลกเป็ลี�ยนั 3 สัำป็ด�ห์่ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

บังคัล�เทศ 32.650 34.909 35.850 34.600 35.850 1.80 36.000 0.42

บร�ซิึ่ล 8.204 7.140 7.602 8.001 7.140 -1.63 7.100 -0.56

พี่ม่� 13.200 13.200 12.650 12.600 12.352 -1.78 12.500 1.20

กัมพูี่ช� 5.554 5.742 5.740 5.783 5.862 1.16 5.940 1.33

จีนั 148.873 148.490 146.730 148.300 148.990 0.00 149.000 0.01

อิีนัเดีย 112.760 116.480 118.870 124.370 129.000 3.40 130.000 0.78

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 37.000 34.200 34.700 34.500 34.400 -1.36 34.600 0.58

ญี�ปุ่็นั 7.787 7.657 7.611 7.573 7.640 -0.49 7.550 -1.18

เก�ห่ลีใต้ 3.972 3.868 3.744 3.507 3.882 -1.43 3.772 -2.83

เนัป็�ล 3.431 3.736 3.696 3.743 3.417 -0.06 3.665 7.26

ไนัจีเรีย 4.470 5.294 5.314 5.148 5.255 3.00 5.355 1.90

ป็�กีสำถึ�นั 7.450 7.202 7.414 8.420 8.700 4.78 8.900 2.30

ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ 12.235 11.732 11.927 12.416 12.474 0.96 12.411 -0.51

ไที่ย 20.577 20.340 17.655 18.863 19.650 -1.66 19.800 0.76

เวีัยดนั�ม 27.657 27.344 27.100 27.381 27.331 -0.22 27.400 0.25

สำห่รัฐฯ 5.659 7.107 5.877 7.224 6.090 1.64 5.081 -16.57

อืี�นั ๆ 43.370 43.779 46.581 46.885 44.823 1.35 45.557 1.64

รวัมิ 494.849 498.220 499.061 509.314 512.856 0.94 514.631 0.35

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันัข้�วัสำ�ร

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

สำต็อีกต้นัปี็ 150.422 163.742 177.022 177.022 182.062 4.71 190.065 4.40

ผู้ลผู้ลิต 494.849 498.220 499.061 509.314 512.856 0.94 514.631 0.35

นัำ�เข้� 48.288 43.920 45.361 45.361 52.637 2.07 54.255 3.07

ใช้ในัป็ระเทศ 481.665 484.940 494.021 494.021 510.600 1.36 518.440 1.54

ส่ำงอีอีก 48.288 43.920 45.361 45.361 52.637 2.07 54.255 3.07

สำต็อีกป็ล�ยปี็ 163.742 177.022 182.062 182.062 190.065 3.32 186.256 -2.00

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

อี�ร์เจนัตินั� 0.375 0.388 0.335 0.400 0.320 -2.83 0.320 0.00

อีอีสำเตรเลีย 0.262 0.134 0.042 0.072 0.250 -6.90 0.280 12.00

บร�ซิึ่ล 1.245 0.954 1.240 0.782 0.780 -10.72 0.650 -16.67

พี่ม่� 2.750 2.700 2.300 1.900 2.100 -8.52 2.100 0.00

กัมพูี่ช� 1.300 1.350 1.350 1.850 1.400 4.74 1.400 0.00

จีนั 2.059 2.720 2.265 2.407 2.250 0.55 2.400 6.67

อีียู 0.527 0.506 0.543 0.413 0.440 -5.48 0.420 -4.55

ก�ย�นั� 0.448 0.511 0.552 0.406 0.440 -2.63 0.450 2.27

อิีนัเดีย 11.791 9.813 14.577 21.238 21.000 21.25 22.000 4.76

ป็�กีสำถึ�นั 3.913 4.550 3.934 3.928 4.350 0.65 4.600 5.75

ป็�ร�กวััย 0.653 0.689 0.803 0.640 0.640 -1.13 0.700 9.37

ไที่ย	 11.213 7.562 5.706 6.062 7.000 -10.98 7.500 7.14

ตุรกี 0.213 0.202 0.234 0.241 0.230 3.36 0.230 0.00

อุีรุกวััย 0.802 0.809 0.969 0.704 0.820 -0.94 0.850 3.66

เวีัยดนั�ม 6.590 6.581 6.167 6.272 6.500 -0.75 6.400 -1.54

สำห่รัฐฯ 2.776 3.142 2.858 2.915 2.700 -1.30 2.650 -1.85

อืี�นั ๆ 1.371 1.309 1.486 1.609 1.417 2.76 1.305 -7.90

รวัมิ 48.288 43.920 45.361 51.839 52.637 3.44 54.255 3.07

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

บร�ซิึ่ล 0.575 0.691 0.876 0.685 0.800 6.73 0.850 6.25

จีนั 4.500 2.800 3.200 4.921 5.200 8.90 6.000 15.38

ไอีเวัอีรี�โคัสำต์ 1.500 1.350 1.100 1.450 1.450 0.04 1.500 3.45

อีียิป็ต์ 0.230 0.665 0.309 0.326 0.800 19.48 0.950 18.75

เอีธิโอีเปี็ย 0.600 0.520 0.700 0.850 0.950 15.15 0.950 0.00

อีียู 1.628 1.794 1.993 1.861 2.100 5.61 2.200 4.76

ก�นั� 0.830 0.900 0.850 1.050 0.950 4.33 1.000 5.26

กินีั 0.865 0.530 0.670 0.940 0.800 4.26 0.800 0.00

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 2.350 0.600 0.550 0.650 0.750 -19.78 0.650 -13.33

อิีห่ร่�นั 1.250 1.400 1.125 0.875 1.200 -5.37 1.200 0.00

อิีรัก 1.237 1.263 0.970 1.280 1.250 0.34 1.350 8.00

ญี�ปุ่็นั 0.670 0.678 0.676 0.662 0.685 0.20 0.685 0.00

ม�ด�กัสำก�ร์ 0.390 0.440 0.450 0.560 0.700 15.15 0.750 7.14

ม�เลเซีึ่ย 0.800 1.000 1.220 1.150 1.200 9.97 1.200 0.00

ม�ลี 0.250 0.300 0.300 0.300 0.800 26.19 0.700 -12.50

เม็กซิึ่โก 0.776 0.740 0.843 0.759 0.800 0.87 0.820 2.50

โมซัึ่มบิก 0.530 0.635 0.655 0.700 0.700 6.76 0.760 8.57

เนัป็�ล 0.700 0.620 0.980 1.240 1.350 22.22 1.400 3.70

ไนัจีเรีย 2.100 1.800 1.800 2.100 2.200 2.50 2.200 0.00

ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ 2.500 2.900 2.450 2.950 3.000 3.89 3.000 0.00

ซึ่�อุีดิอี�ระเบีย 1.290 1.425 1.613 1.200 1.400 -0.08 1.400 0.00

เซึ่เนักัล 1.100 1.000 1.050 1.250 1.250 4.90 1.250 0.00

แอีฟ้ริก�ใต้ 1.071 0.944 1.000 1.000 1.000 -0.79 1.250 25.00

สำห่รัฐอี�ห่รับเอีมิเรตส์ำ 0.775 0.850 0.850 0.750 0.900 1.75 1.000 11.11

สำห่ร�ชอี�ณ�จักร 0.536 0.587 0.654 0.600 0.650 4.16 0.660 1.54

สำห่รัฐฯ 0.916 0.982 1.210 0.979 1.100 3.70 1.200 9.09

อืี�นั ๆ 18.319 16.506 17.267 20.751 18.652 2.68 18.530 -0.65

รวัมิ 48.288 43.920 45.361 51.839 52.637 3.44 54.255 3.07

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

บังคัล�เทศ 35.200 35.400 35.700 36.100 36.500 0.93 36.800 0.82

บร�ซิึ่ล 7.650 7.350 7.300 7.350 7.300 -0.93 7.200 -1.37

พี่ม่� 10.200 10.250 10.400 10.500 10.500 0.82 10.500 0.00

กัมพูี่ช� 4.200 4.300 4.350 4.300 4.400 0.93 4.500 2.27

จีนั 142.509 142.920 145.230 150.293 155.440 2.27 156.600 0.75

อิียิป็ต์ 4.200 4.200 4.300 4.300 4.250 0.47 4.100 -3.53

อิีนัเดีย 98.669 99.160 101.950 101.071 103.500 1.15 107.000 3.38

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 37.000 36.300 36.000 35.400 35.200 -1.24 35.050 -0.43

ญี�ปุ่็นั 8.600 8.400 8.350 8.200 8.200 -1.19 8.150 -0.61

เนัป็�ล 4.101 4.376 4.521 4.971 4.717 4.16 5.065 7.38

ไนัจีเรีย 6.750 6.950 7.050 7.150 7.250 1.73 7.450 2.76

ป็�กีสำถึ�นั 3.350 3.200 3.400 3.800 4.100 5.93 4.400 7.32

ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ 13.250 14.100 14.300 14.450 15.200 3.04 15.350 0.99

ไที่ย 11.000 11.800 12.300 12.700 13.000 4.16 13.100 0.77

เวีัยดนั�ม 21.500 21.200 21.250 21.450 21.500 0.12 21.550 0.23

สำห่รัฐฯ 4.299 4.577 4.586 4.847 4.683 2.31 4.541 -3.03

อืี�นั ๆ 69.187 70.457 73.034 76.685 74.860 2.45 77.084 2.97

รวัมิ 481.665 484.940 494.021 503.567 510.600 1.56 518.440 1.54

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ป็ระม�ณก�รเดือีนั พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ ปีี	2560/61 ปีี	2561/62 ปีี	2562/63 ปีี	2563/64
ปีี	2564/65

(2)
Gr

ปีี	2565/66	
(1)

ผลิต่างร้อยลิะ	
(1)	แลิะ	(2)

จีนั 109.000 115.000 116.500 116.500 113.000 0.85 109.000 -3.54

อิีนัเดีย 22.600 29.500 33.900 37.000 41.500 15.51 42.500 2.41

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 5.563 4.063 3.313 3.060 3.010 -14.03 3.210 6.64

ป็�กีสำถึ�นั 1.431 0.948 1.149 1.899 2.154 16.33 2.061 -4.32

ฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ 2.288 3.520 3.597 3.763 4.237 13.87 4.298 1.44

ไที่ย 2.852 4.080 3.979 4.280 4.130 8.20 3.530 -14.53

เวีัยดนั�ม 1.034 1.097 1.180 2.639 2.770 32.96 2.820 1.81

สำห่รัฐฯ 0.933 1.424 0.910 1.387 1.190 4.71 1.053 -11.51

อืี�นั ๆ 18.041 17.390 17.534 17.281 18.074 -0.03 17.784 -1.60

รวัมิ 163.742 177.022 182.062 187.809 190.065 3.64 186.256 -2.00

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัธันัวั�คัม 2565
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มุันสำาปะหลัง
การึผลิต้
 ผู้ลผู้ลิตมันัสำำ�ป็ะห่ลัง ปี็ 2565 (เริ�มอีอีกสู่ำ 
ตล�ดตั�งแต่เดือีนัตุล�คัม 2564 – กันัย�ยนั 
2565) คั�ดว่ั�มีพืี่�นัที�เก็บเกี�ยวั 10.179 ล้�นัไร่  
ผู้ลผู้ลิต 34.691 ล้�นัตันั และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่  
3.408 ตันั เมื�อีเทียบกับปี็ 2564 ที�มีพืี่�นัที�
เก็บเกี�ยวั 10.406 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 35.094 
ล้�นัตันั และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 3.372 ตันั พี่บว่ั�  
พืี่�นัที�เก็บเกี�ยวัและผู้ลผู้ลิต ลดลงร้อียละ 2.18  
และร้อียละ 1.15 ต�มลำ�ดับ แต่ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่  
เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 1.07 โดยเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 
2565 คั�ดว่ั�จะมีผู้ลผู้ลิตอีอีกสู่ำตล�ด 1.294 
ล้�นัตันั (ร้อียละ 3.73 ขอีงผู้ลผู้ลิตทั�งห่มด)
 ทั�งนีั�ผู้ลผู้ลิตมันัสำำ�ป็ะห่ลังปี็ 2565  
จะอีอีกสู่ำตล�ดม�กในัช่วังเดือีนัมกร�คัม – 
มีนั�คัม 2565 ป็ริม�ณ 20.48 ล้�นัตันั  
(ร้อียละ 59.04 ขอีงผู้ลผู้ลิตทั�งห่มด) 

การึต้ลาด	
	 การส่่งออกผลิิตภัณิฑ์์มัินส่ำาปีะห่ลัิง
เด้อนเมิษายน	2565	ส่รุปีได้ดังน่�	
 มัินเส้่น	มีป็ริม�ณส่ำงอีอีก 1.098 ล้�นัตันั  
มูลค่ั� 9,039 ล้�นับ�ท สูำงขึ�นัจ�กป็ริม�ณ 
0.585 ล้�นัตันั มูลค่ั� 4,616 ล้�นับ�ท  
ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� คิัดเป็็นัร้อียละ 87.69 
และร้อียละ 94.55 ต�มลำ�ดับ
	 มัินอัดเม็ิด เดือีนัเมษ�ยนัไม่มีร�ยง�นั
 แป้ีงมัินส่ำาปีะห่ลัิง มีป็ริม�ณส่ำงอีอีก  
0.297 ล้�นัตันั มูลค่ั� 4,871 ล้�นับ�ท  

ลดลงจ�กป็ริม�ณ 0.399 ล้�นัตันั มูลค่ั�  
6,140 ล้�นับ�ท ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� คิัดเป็็นั
ร้อียละ 25.56 และร้อียละ 20.67 ต�มลำ�ดับ
 แป้ีงมัินส่ำาปีะห่ลัิงดัดแปีร มีป็ริม�ณ 
ส่ำงอีอีก 0.090 ล้�นัตันั มูลค่ั� 2,441 ล้�นับ�ท  
ลดลงจ�กป็ริม�ณ 0.111ล้�นัตันั มูลค่ั�  
2,856 ล้�นับ�ท ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� คิัดเป็็นั
ร้อียละ 18.92 และร้อียละ 14.53 ต�มลำ�ดับ

รึาคา
	 ควัามิเคล้ิ�อนไห่วัของราคามัินส่ำาปีะห่ลัิง
ในเด้อนพฤษภาคมิ	2565	ส่รุปีได้ดังน่�
	 1.	รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้	 
ณ	รึะดับไร่ึนา
  1.1 ร�คั�หั่วัมันัสำำ�ป็ะห่ลังสำด 
ที�เกษตรกรข�ยได้ ณ ระดับไร่นั� เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 2.50 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กร�คั�
กิโลกรัมละ 2.40 บ�ท ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� 
ร้อียละ 4.17 และสูำงขึ�นัจ�กร�คั�กิโลกรัมละ  
1.92 บ�ท ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�
ร้อียละ 30.21
  1.2 ร�คั�มันัเส้ำนัที�เกษตรกรข�ยได้  
ณ ระดับไร่นั� เฉลี�ยกิโลกรัมละ 7.19 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กร�คั�กิโลกรัมละ 6.92 บ�ท  
ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 3.90 และสูำงขึ�นั
จ�กร�คั�กิโลกรัมละ 5.60 บ�ท ในัช่วัง
เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 28.39
	 2.	รึาคาขายส่งในต้ลาด
กรุึงเที่พฯ
  2.1 ร�คั�ข�ยส่ำงมันัเส้ำนั เฉลี�ยกิโลกรัมละ  

โดย นั.สำ.อีภิสำร� ป็ภัสำสำรศิริ
 นั�ยจิร�ยุ จะเรียมพี่ันัธุ์
สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

8.76 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กร�คั�กิโลกรัมละ  
8.37 บ�ท ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 4.66 
และสูำงขึ�นัจ�กร�คั�กิโลกรัมละ 7.09 บ�ท 
ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 23.55
  2.2 ร�คั�ข�ยส่ำงแป้็งมันัป็ระเภท 
สำต�ร์ช ชั�นัพิี่เศษ เฉลี�ยกิโลกรัมละ 16.63 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กร�คั�กิโลกรัมละ 15.62 บ�ท  
ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 6.47 และสูำงขึ�นั
จ�กร�คั�กิโลกรัมละ 13.95 บ�ท ในัช่วัง
เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 19.21
	 3.	รึาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ่ 
  3.1 ร�คั�ส่ำงอีอีกมันัเส้ำนั ร�คั�เฉลี�ย
ตันัละ 286 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ สูำงขึ�นัจ�กตันัละ  
262 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� 
ร้อียละ 3.25 และสูำงขึ�นัจ�กตันัละ 260 
ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ ในัช่วังเดียวักันัขอีงปี็ 
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 10.00
  3.2 ร�คั�ส่ำงอีอีกแป้็งมันัสำำ�ป็ะห่ลัง  
ร�คั�เฉลี�ยตันัละ 510 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ สูำงขึ�นั 
จ�กตันัละ 497 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ ในัเดือีนัที�
ผู่้�นัม�ร้อียละ 2.62 และสูำงขึ�นัจ�กตันัละ 
483 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ ในัช่วังเดียวักันัขอีง 
ปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 5.59
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ข้้าวโพด
เลี�ยงสัตว์
การึผลิต้
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดคัะเนั

ผู้ลผู้ลิตข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัโลกปี็ 2565/66  

(ณ เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565) มีป็ริม�ณ  

1,180.72 ล้�นัตันั ลดลงจ�ก 1,215.62 

ล้�นัตันั ในัปี็ 2564/65 ร้อียละ 2.87  

โดยบร�ซิึ่ล อี�ร์เจนัตินั� แอีฟ้ริก�ใต้  

รัสำเซีึ่ย แคันั�ด� อิีนัโดนีัเซีึ่ย เอีธิโอีเปี็ย  

และฟิ้ลิป็ปิ็นัส์ำ ผู้ลิตได้ลดลง ส่ำงผู้ลให้่

ผู้ลผู้ลิตในัภ�พี่รวัมขอีงโลกลดลง

การึค้า
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดคัะเนั

คัวั�มต้อีงก�รใช้ข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัขอีงโลก  

ปี็ 2565/66 มีป็ริม�ณ 1,184.97 ล้�นัตันั  

ลดลงจ�ก 1,199.40 ล้�นัตันั ในัปี็ 2564/65  

ร้อียละ 1.20 โดย จีนั บร�ซิึ่ล เม็กซิึ่โก  

อิีนัเดีย เวีัยดนั�ม อิีนัโดนีัเซีึ่ย อี�ร์เจนัตินั�  

และรัสำเซีึ่ย มีคัวั�มต้อีงก�รใช้ลดลง  

สำำ�ห่รับก�รค้ั�ขอีงโลกมี 183.23 ล้�นัตันั 

ลดลงจ�ก 190.51 ล้�นัตันั ในัปี็ 2564/65 

ร้อียละ 3.82 โดย บร�ซิึ่ล แอีฟ้ริก�ใต้  

และป็�ร�กวััย ส่ำงอีอีกลดลง ป็ระกอีบกับ

ผูู้้นัำ�เข้� เช่นั จีนั เม็กซิึ่โก เวีัยดนั�ม  

อิีห่ร่�นั เป็รู ซึ่�อุีดีอี�ระเบีย ตุรกี 

บังกล�เทศ และกัวัเตม�ล� มีก�ร 

นัำ�เข้�ลดลง

 เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 (1 - 15 พี่ฤษภ�คัม 

2565) มีป็ริม�ณก�รส่ำงอีอีกข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ั  

4,224 ตันั (สำม�คัมพ่ี่อีค้ั�ข้�วัโพี่ดและ

พืี่ชพัี่นัธ์ุไทย)

รึาคา	
	 ส่รุปีราคาข้าวัโพดเล่ิ�ยงสั่ตว์ัเด้อน

พฤษภาคมิ	2565	ม่ิดังน่�

 ร�คั�ข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัที�เกษตรกรข�ย

ได้คัวั�มชื�นัไม่เกินั 14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมละ  

10.08 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 9.69 บ�ท  

ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 4.02 

และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 7.69 บ�ท 

ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 31.08 

สำำ�ห่รับข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัคัวั�มชื�นัเกินั  

14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมละ 7.89 บ�ท  

สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 7.69 บ�ท  

ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 2.60  

แต่สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 6.15 บ�ท  

ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 28.29

 ร�คั�ข้�วัโพี่ดเลี�ยงสัำตว์ัข�ยส่ำงในัตล�ด

กรุงเทพี่ฯ ที�โรงง�นัอี�ห่�รสัำตว์ัรับซืึ่�อีเฉลี�ย

กิโลกรัมละ 12.97 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  

12.80 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565  

ร้อียละ 1.33 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  

9.37 บ�ท ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 

ร้อียละ 38.42 สำำ�ห่รับร�คั�ข�ยส่ำงที�ไซึ่โล

รับซืึ่�อีสัำป็ด�ห์่นีั�ไม่มีร�ยง�นัร�คั� 

  ร�คั�ส่ำงอีอีก เอีฟ้.โอี.บี. เฉลี�ยตันัละ  

385.00 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (13,200.00 บ�ท/ตันั) 

ลดลงจ�กตันัละ 386.00 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ

(12,952.00 บ�ท/ตันั) ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั  

2565 ร้อียละ 0.26 แต่สูำงขึ�นัในัรูป็ขอีง 

เงินับ�ท ตันัละ 248.00 บ�ท เมื�อีเทียบกับ

เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 เฉลี�ยตันัละ  

303.00 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (9,402.00 บ�ท/ตันั) 

สูำงขึ�นัร้อียละ 27.06 และสูำงขึ�นัในัรูป็ 

ขอีงเงินับ�ทตันัละ 3,798.00 บ�ท

 ร�คั�ซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�ในัตล�ดชิคั�โก

เดือีนักรกฏิ�คัม 2565 ข้�วัโพี่ดเมล็ด

เห่ลือีงอีเมริกันัชั�นั 2 เฉลี�ยตันัละ 313.43 

ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (10,875.00 บ�ท/ตันั)  

สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 306.09 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ  

(10,500.00 บ�ท/ตันั) ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั  

2565 ร้อียละ 2.40 และสูำงขึ�นัในัรูป็ 

ขอีงเงินับ�ทตันัละ 375 บ�ท เมื�อีเทียบกับ

เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 เฉลี�ยตันัละ  

282.28 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (8,882.00 บ�ท/ตันั) 

สูำงขึ�นัร้อียละ 11.04 และสูำงขึ�นัในัรูป็ 

ขอีงเงินับ�ทตันัละ 1,993 บ�ท

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(คั�ดคัะเนัเมื�อีวัันัที� 12 พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 ร้อยลิะผลิต่าง

สำต๊อีกต้นัปี็ 293.17 309.39 5.53
ผู้ลผู้ลิต 1,215.62 1,180.72 -2.87
นัำ�เข้� 190.51 183.23 -3.82
ส่ำงอีอีก 190.51 183.23 -3.82

ใช้ในัป็ระเทศ 1,199.40 1,184.97 -1.20
สำต๊อีกป็ล�ยปี็ 309.39 305.13 -1.38

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565

โดย นั.สำ.สำุด�รินัทร์ รอีดมณี 
นั.สำ.พี่ัทริย� วังศ์พี่รม

สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ข้้าวฟ่า่งเลี�ยงสัตว์
การึผลิต้
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดคัะเนั
ผู้ลผู้ลิตข้�วัฟ่้�งโลก ปี็ 2565/66 (ณ เดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2565) มีป็ริม�ณ 62.67 ล้�นัตันั  
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 62.33 ล้�นัตันั ขอีงปี็  
2564/65 ร้อียละ 0.55 โดยป็ระเทศ  
ไนัจีเรีย ซูึ่ด�นั เม็กซิึ่โก เอีธิโอีเปี็ย  
อี�ร์เจนัตินั� บูร์กินั�ฟ้�โซึ่ ไนัเจีย ม�ลี 
โบลิเวีัย และสำห่ภ�พี่ยุโรป็ ผู้ลิตได้เพิี่�มขึ�นั

การึค้า
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดคัะเนั
คัวั�มต้อีงก�รใช้ข้�วัฟ่้�งโลก ปี็ 2565/66 
มี 62.75 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 62.37 ล้�นัตันั  
ขอีงปี็ 2564/65 ร้อียละ 0.61 โดย ไนัจีเรีย  
เม็กซิึ่โก ซูึ่ด�นั บูร์กินั�ฟ้�โซึ่ ไนัเจีย ม�ลี
อี�ร์เจนัตินั� โบลิเวีัย และช�ด มีคัวั�ม

ต้อีงก�รใช้เพิี่�มขึ�นั ด้�นัก�รค้ั�โลกคั�ดว่ั� 
มี 11.06 ล้�นัตันั ลดลงจ�ก 12.62 ล้�นัตันั  
ขอีงปี็ 2564/65 ร้อียละ 12.36 โดย
สำห่รัฐอีเมริก� อี�ร์เจนัตินั� อีอีสำเตรเลีย  
เคันัย� ยูเคัรนั และโบลิเวีัย ส่ำงอีอีกลดลง  

ป็ระกอีบกับจีนั ญี�ปุ่็นั เคันัย� แม็กซิึ่โก  
ซูึ่ด�นัใต้ ซูึ่ด�นั ชิลี เอีริเทรีย และ
เอีธิโอีเปี็ย นัำ�เข้�ลดลง
 ร�คั�ข้�วัฟ่้�งแดงคัละที�เกษตรกรข�ยได้ 
เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 ไม่มีร�ยง�นัร�คั�

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คั�ดคัะเนัเมื�อีวัันัที� 12 พี่ฤษภ�คัม 2565)

ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 ร้อยลิะผลิต่าง

สำต๊อีกต้นัปี็ 4.00 3.96 -1.05
ผู้ลผู้ลิต 62.33 62.67 0.55
นัำ�เข้� 12.62 11.06 -12.36
ส่ำงอีอีก 12.62 11.06 -12.36

ใช้ในัป็ระเทศ 62.37 62.75 0.61
สำต๊อีกป็ล�ยปี็ 3.96 3.88 -2.12

ท่ี่�มิา	: World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565

ถัั่�วเขี้ยว
การึผลิต้
 ถัึ�วัเขียวั ปี็ 2565/66 คั�ดก�รณ์ ณ เดือีนั
กุมภ�พัี่นัธ์ 2565 (ผู้ลผู้ลิตอีอีกสู่ำตล�ดตั�งแต่
เดือีนักรกฎ�คัม 2565 - มิถุึนั�ยนั 2566)  
มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 701,931 ไร่ ผู้ลผู้ลิต  
105,689 ตันั และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 151 กิโลกรัม  
เมื�อีเทียบกับปี็ 2564/65 ที�มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 
743,180 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 108,474 ตันั และผู้ลผู้ลิต
ต่อีไร่ 146 กิโลกรัม พี่บว่ั�เนืั�อีที�เก็บเกี�ยวัลดลง
ร้อียละ 5.55 ผู้ลผู้ลิตลดลงร้อียละ 2.57  
แต่ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 3.43

รึาคา
 คัวั�มเคัลื�อีนัไห่วัขอีงร�คั�ในัเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2565 มีดังนีั�
	 รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัมัินเมิล็ิดให่ญ่ชนิดคลิะ เดือีนันีั� 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 22.44 บ�ท สูำงขึ�นัจ�ก
กิโลกรัมละ 22.16 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565  
ร้อียละ 1.25 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 22.17 บ�ท  
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 1.21
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัดำาชนิดคลิะ ไม่มีร�ยง�นัร�คั�

		 รึาคาขายส่งต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัมัินเกรดเอ เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 29.00 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนั 
ที�ผู่้�นัม� แต่ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 30.00  
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 3.33
	 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัมัินเกรดบ่	เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 23.00 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนัที�
ผู่้�นัม� แต่ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 28.00 ขอีง
เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 17.86
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัดำาคลิะ	ชั�น	1 เดือีนันีั�เฉลี�ย

กิโลกรัมละ 40.00 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  
39.00 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ  
2.56 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 35.00 บ�ท 
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 14.29
	 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัดำาคลิะ	ชั�น	2 เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 25.00 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  
22.00 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ  
13.64 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 22.00 บ�ท 
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 13.64
 ถัุ�วันิ�วันางแดง เดือีนันีั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
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ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห่นั่วัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ 2564/65 2565/66

บร�ซิึ่ล 125.00 149.00
สำห่รัฐอีเมริก� 120.71 126.28
อี�ร์เจนัตินั� 42.00 51.00

จีนั 16.40 17.50
อิีนัเดีย 11.90 11.50

แคันั�ด� 4.20 10.00
รัสำเซีึ่ย 6.27 6.30
อืี�นั ๆ 22.89 23.11

รวัมิ 349.37 394.69

ท่ี่�มิา	:	Oilseeds : World Markets and Trade May 2022 

38.00 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 32.00 บ�ท  
ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 18.75  
แต่คังตัวัเท่�กับเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564
	 รึาคาส่งออก	เอฟ.โอ.บ่.
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัมัินเกรดเอ เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 30.02 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนั 
ที�ผู่้�นัม� แต่ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 31.02 บ�ท 
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 3.23
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัมัินเกรดบ่ เดือีนันีั�เฉลี�ย 
กิโลกรัม 23.97 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�  

โดย นั.สำ.ยุพี่ยง นั�มวังษ�
สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

โดย นั�งสำ�วัภัทรวัดี จันัทร์ม�
นั�ยภ�ณุพัี่นัธ์ คัำ�วัังสำง่�

สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

แต่ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 28.99 บ�ท ขอีงเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 17.30
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัดำาคลิะ	ชั�น	1 เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 41.09 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  
40.09 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ  
2.50 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 36.05 บ�ท 
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 13.98
 ถัุ�วัเข่ยวัผิวัดำาคลิะ	ชั�น	2 เดือีนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 25.98 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  
22.96 บ�ท ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ  

13.17 และสูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 22.96 บ�ท 
ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 13.17
 ถัุ�วันิ�วันางแดง เดือีนันีั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
38.88 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 32.83 บ�ท  
ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 18.40 และ
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 38.87 บ�ท ขอีงเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 0.02

ถั่ั�วเหลือง
ด้านการึผลิต้
	 ในปรึะเที่ศ
 ในัปี็ 2565/66 มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก  
0.085 ล้�นัไร่ ผู้ลผู้ลิต 23,007 ตันั  
ลดลงจ�ก 0.088 ล้�นัไร่ และ 23,482 ตันั  
ในัปี็ 2564/65 ร้อียละ 3.41 และร้อียละ 2.02  
ต�มลำ�ดับ แต่มีผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 270 กิโลกรัม  
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 267 กิโลกรัม ในัปี็ 2564/65 
ร้อียละ 1.12 
	 ต่้างปรึะเที่ศ
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ ป็ระม�ณก�ร
ผู้ลผู้ลิตถัึ�วัเห่ลือีงโลกปี็ 2565/66  
ป็ระจำ�เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 มีป็ระม�ณ  
394.69 ล้�นัตันั สูำงขึ�นัจ�ก 349.37 ล้�นัตันั  
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 12.97
	 สถานการึณ์ในต่้างปรึะเที่ศ
  สำำ�นัักข่�วัต่�งป็ระเทศร�ยง�นัว่ั� ในัช่วัง 
4 เดือีนัแรกขอีงปี็ 2565 จีนันัำ�เข้�ถัึ�วัเห่ลือีง
จ�กบร�ซิึ่ลอียู่ที� 12.70 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก  
6.42 ล้�นัตันั ในัช่วังเวัล�เดียวักันัขอีงปี็ที�
ผู่้�นัม� และพี่บว่ั�ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2565 
นัำ�เข้�ถัึ�วัเห่ลือีงจ�กบร�ซิึ่ล 6.30 ล้�นัตันั  
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 2.87 ล้�นัตันั ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� 
ร้อียละ 120 และคั�ดว่ั�ในัช่วังเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2565 ยังคังมีป็ริม�ณนัำ�เข้�ม�ก
เพืี่�อีชดเชยก�รนัำ�เข้�ในัช่วังต้นัปี็ที�ผู่้�นัม�  
เนืั�อีงจ�กสำภ�พี่อี�ก�ศที�เลวัร้�ยทำ�ให้่ก�ร
เก็บเกี�ยวัและส่ำงอีอีกถัึ�วัเห่ลือีงขอีงบร�ซิึ่ล
ล่�ช้�และทำ�ให้่ก�รขนัส่ำงไป็ยังจีนัลดลง 

ด้านรึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ร�คั�ที�เกษตรกรข�ยได้ขอีงถัึ�วัเห่ลือีง
ชนิัดคัละในัเดือีนันีั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 19.67 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 17.61 บ�ท ในัเดือีนั
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 11.70 และสูำงขึ�นัจ�ก
กิโลกรัมละ 18.03 บ�ท ในัเดือีนัเดียวักันั
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 9.10
 ร�คั�ข�ยส่ำง ณ ตล�ดกรุงเทพี่ฯ  
ขอีงถัึ�วัเห่ลือีงสำกัดนัำ��มันัในัเดือีนันีั�  
ไม่มีร�ยง�นัร�คั�
ต่้างปรึะเที่ศ
 ร�คั�ถัึ�วัเห่ลือีงซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั� ณ ตล�ด
ชิคั�โก เฉลี�ยบุชเชลละ 1,607.57 เซึ่นัต์  
(21.28 บ�ท/กก.) ลดลงจ�กบุชเชลละ  

1,686.65 (21.04 บ�ท/กก.) ในัเดือีนัที� 
ผู่้�นัม�ร้อียละ 4.69 แต่สูำงขึ�นัจ�กบุชเชลละ 
1,569.89 เซึ่นัต์ (18.14 บ�ท/กก.) ในัเดือีนั
เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 2.40
 ร�คั�ก�กถัึ�วัเห่ลือีงซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�  
ณ ตล�ดชิคั�โก เฉลี�ยตันัละ 418.03 
ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (14.49 บ�ท/กก.)  
ลดลงจ�กตันัละ 458.46 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ  
(15.56 บ�ท/กก.) ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม� 
ร้อียละ 8.82 แต่สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 411.47 
ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (12.94 บ�ท/กก.) ในัเดือีนั
เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 15.94

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 787 มิิถุุนายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร30

ภาวะเศรึษฐกิจการึเกษต้รึ-พืชนำ�ามัน



ถัั่�วลิสง
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิต้
 ถัึ�วัลิสำง ปี็ 2565/66 คั�ดก�รณ์ ณ เดือีนั

กุมภ�พัี่นัธ์ 2565 (ผู้ลผู้ลิตอีอีกสู่ำตล�ดตั�งแต่ 

เดือีนักรกฎ�คัม 2565 ถึึง มิถุึนั�ยนั 2566)  

มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 68,174 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 24,530 ตันั 

และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 360 กิโลกรัม เมื�อีเทียบกับ

ปี็ 2564/65 ที�มีเนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูก 70,265 ไร่  

ผู้ลผู้ลิต 25,074 ตันั และผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 357 

กิโลกรัม พี่บว่ั� เนืั�อีที�เพี่�ะป็ลูกและผู้ลผู้ลิต

ลดลง ร้อียละ 2.98 และร้อียละ 2.17 ต�มลำ�ดับ  

แต่ผู้ลผู้ลิตต่อีไร่เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 0.84

	 ควัามิเคล้ิ�อนไห่วัของราคาในเด้อน

พฤษภาคมิ	2565	ม่ิดังน่�

	 รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้
 ถัึ�วัลิสำงทั�งเป็ลือีกสำด เฉลี�ยกิโลกรัมละ  

31.25 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 30.90 บ�ท  

ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 1.14 และ

ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 28.56 บ�ท ขอีงเดือีนั

พี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 9.42

 ถัึ�วัลิสำงทั�งเป็ลือีกแห้่ง เฉลี�ยกิโลกรัมละ  

40.68 บ�ท ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 42.22 บ�ท  

ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 ร้อียละ 3.65 และ

ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 47.07 บ�ท ขอีงเดือีนั

พี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 13.53

	 รึาคาขายส่งต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ถัึ�วัลิสำงกะเท�ะเป็ลือีกชนิัดคััดพิี่เศษ เฉลี�ย

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห่นั่วัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ 2564/65 2565/66 อัตราการเติบโต	(%)

สำ�ธ�รณรัฐป็ระช�ชนัจีนั 18.20 18.30 0.55
อิีนัเดีย 6.80 7.00 2.94
อืี�นั ๆ 25.29 25.61 1.27

รวัมิ 50.29 50.91 2.12

ท่ี่�มิา	: Oilseeds : World Market and Trade, May 2022

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
ห่น่ัวัย : ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 อัตราการเติบโต	(%)

ผู้ลผู้ลิต 50.29 50.91 1.23

นัำ�เข้� 4.00 4.17 4.25

ส่ำงอีอีก 4.64 4.69 1.08

สำกัดนัำ��มันั 20.10 20.14 0.20

สำต็อีกป็ล�ยปี็ 4.33 4.30 -0.69

ท่ี่�มิา	: Oilseeds : World Market and Trade, May 2022

กิโลกรัมละ 65.50 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนั 

ที�ผู่้�นัม� แต่สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 57.50 บ�ท 

ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 13.91

 ถัึ�วัลิสำงกะเท�ะเป็ลือีกชนิัดคััดธรรมด� 

เฉลี�ยกิโลกรัมละ 60.50 บ�ท คังตัวัเท่�กับเดือีนั

ที�ผู่้�นัม� แต่สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 54.00 บ�ท 

ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ 12.04

ต่้างปรึะเที่ศ
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดก�รณ์ภ�วัก�รณ์

โดย นั.สำ.ยุพี่ยง นั�มวังษ�
สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ปาล์มุนำ�ามัุน
การึผลิต้
 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร  
คั�ดว่ั�ปี็ 2565 ผู้ลผู้ลิตป็�ล์มนัำ��มันัเดือีนั
พี่ฤษภ�คัมจะมีป็ระม�ณ 1.699 ล้�นัตันั 
คิัดเป็็นันัำ��มันัป็�ล์มดิบ 0.306 ล้�นัตันั  
ลดลงจ�กผู้ลผู้ลิตป็�ล์มทะล�ย 1.775 ล้�นัตันั  
คิัดเป็็นันัำ��มันัป็�ล์มดิบ 0.320 ล้�นัตันั 
ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั คิัดเป็็นัร้อียละ 4.28 
และร้อียละ 4.38 ต�มลำ�ดับ

การึต้ลาด
 อิีนัโดนีัเซีึ่ยได้ยกเลิกม�ตรก�รห้่�มส่ำง
อีอีกนัำ��มันัป็�ล์ม ถึึงแม้ว่ั�ร�คั�นัำ��มันัป็�ล์ม
บริโภคัในัป็ระเทศจะยังลดลงไม่ถึึงเป้็�
ห่ม�ย และจะมีก�รติดต�มสำถึ�นัก�รณ์ 
ในัป็ระเทศให้่มีสิำนัค้ั�เพีี่ยงพี่อีกับคัวั�มต้อีงก�ร 
และร�คั�อียู่ในัระดับที�เห่ม�ะสำม  
ซึึ่�งป็ริม�ณที�แต่ละบริษัทสำ�ม�รถึส่ำงอีอีกได้
ขึ�นัอียู่กับข้อีกำ�ห่นัด Domestic Market 
Obligation (DMO) ที�บริษัทป็ฏิิบัติต�ม

รึาคา
 ร�คั�ผู้ลป็�ล์มทั�งทะล�ยที�เกษตรกร
ข�ยได้เดือีนันีั� เฉลี�ยกิโลกรัมละ 10.12 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 9.87 บ�ท ในัเดือีนั
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 2.53 และสูำงขึ�นัจ�ก
กิโลกรัมละ 5.42 บ�ท ในัเดือีนัเดียวักันั
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 86.72 
 ร�คั�ข�ยส่ำงนัำ��มันัป็�ล์มดิบ ณ ตล�ด
กรุงเทพี่ฯ เฉลี�ยกิโลกรัมละ 56.73 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 53.68 บ�ท  

ผู้ลิตถัึ�วัลิสำงโลก ปี็ 2565/66 ณ พี่ฤษภ�คัม 2565 

มีผู้ลผู้ลิต 50.91 ล้�นัตันั สูำงขึ�นัจ�ก 50.29 ล้�นัตันั  

ขอีงปี็ 2564/65 ร้อียละ 1.23 ห่รือีคิัดเป็็นัร้อียละ  

7.87 ขอีงผู้ลผู้ลิตพืี่ชนัำ��มันัขอีงโลก โดยถัึ�วัเห่ลือีง  

เรป็ซีึ่ด และเมล็ดท�นัตะวัันั ปี็ 2565/66  

มีป็ริม�ณ 394.69 ล้�นัตันั 80.32 ล้�นัตันั  

และ 50.72 ล้�นัตันั ต�มลำ�ดับ 
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ฝ้าย
ในปรึะเที่ศ
	 รึาคา
 ร�คั�ฝ้ึ�ยดอีกทั�งเมล็ดชนิัดคัละที�
เกษตรกรข�ยได้เดือีนันีั�ไม่มีร�ยง�นัร�คั�

ต่้างปรึะเที่ศ	
	 การึผลิต้
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดก�รณ์
ผู้ลผู้ลิตฝ้ึ�ยโลกปี็ 2564/65 ณ เดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2565 มีป็ริม�ณ 26.36 ล้�นัตันั  
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 24.27 ล้�นัตันัขอีงปี็ 
2563/64 ร้อียละ 8.61
	 การึค้า	
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐฯ คั�ดก�รณ์
คัวั�มต้อีงก�รใช้ฝ้ึ�ยโลก ปี็ 2564/65  
มีป็ริม�ณ 26.56 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก  
26.49 ล้�นัตันั ขอีงปี็ 2563/64 ร้อียละ  
0.26 ด้�นัก�รนัำ�เข้� มีป็ริม�ณ 10.36 ล้�นั
ตันั ลดลงจ�ก 10.69 ล้�นัตันั ขอีงปี็  
2563/64 ร้อียละ 3.09 ด้�นัก�รส่ำงอีอีก  
มีป็ริม�ณ 10.35 ล้�นัตันั ลดลงจ�ก 10.56 
ล้�นัตันั ขอีงปี็ 2563/64 ร้อียละ 1.99

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนพิฤษภาคม	2565)	
ห่นั่วัย : ล้�นัตันั

รายการ ปีี	2563/64 ปีี	2564/65 ผลิต่างร้อยลิะ

สำต็อีกต้นัปี็ 21.26 19.18 -9.78
ผู้ลผู้ลิต 24.27 26.36 8.61
นัำ�เข้� 10.69 10.36 -3.09

ใช้ในัป็ระเทศ 26.49 26.56 0.26
ส่ำงอีอีก 10.56 10.35 -1.99

สำต็อีกป็ล�ยปี็ 19.18 18.03 -6.00

ท่ี่�มิา	: Cotton World markets and trade, USDA ป็ระจำ�เดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565

ความเคลื�อนไหวของรึาคาฝ้้าย 
ในต้ลาดโลกปรึะจำาเดือนพฤษภาคม	
2565	สรุึปได้ดังน่�
 ร�คั�ซืึ่�อี-ข�ยล่วังห่น้ั�เพืี่�อีส่ำงมอีบ
เดือีนักรกฎ�คัม 2565 ทำ�สัำญญ�เดือีนั
พี่ฤษภ�คัม เฉลี�ยป็อีนัด์ละ 146.78 เซึ่นัต์  
(กิโลกรัมละ 112.28 บ�ท) เพิี่�มขึ�นัจ�ก
ป็อีนัด์ละ 138.89 เซึ่นัต์ (กิโลกรัมละ 
104.03 บ�ท) ขอีงเดือีนัเมษ�ยนั 2565 
ร้อียละ 5.68 (เพิี่�มขึ�นัในัรูป็เงินับ�ท

กิโลกรัมละ 8.25 บ�ท) และเพิี่�มขึ�นัจ�ก
ป็อีนัด์ละ 84.93 เซึ่นัต์ (กิโลกรัมละ 58.89 
บ�ท) ขอีงเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2564 ร้อียละ  
72.82 (เพิี่�มขึ�นัในัรูป็เงินับ�ทกิโลกรัมละ  
53.39 บ�ท)

โดย นั.สำ.ส่ำอีงสำกณ บุญเกิด 
นั.สำ.สุำด�รัตน์ั ผู้ลพิี่บูลย์

สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

อ้อยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในปรึะเที่ศ
 ไม่มีร�ยง�นั  

ต่้างปรึะเที่ศ	
 รัฐมห่�ร�ษฏิระขอีงอิีนัเดียยังคังมีอ้ีอีย
ที�ต้อีงเข้�หี่บอียู่ 1.75 ล้�นัตันั และ โรงง�นั
ป็ระม�ณ 30 โรง ยังคังเปิ็ดดำ�เนิันัก�ร 
เพืี่�อีหี่บอ้ีอียทั�งห่มด โดยพืี่�นัที�ป็ลูกอ้ีอีย 
ในัปี็ 2564/2565 แตะ 1.142 ล้�นัเฮกแตร์  
เพิี่�มขึ�นั 225,000 เฮกแตร์ จ�กปี็ก่อีนัห่น้ั�  

จ�กตันัละ 4,513.98 ริงกิต (34.68 บ�ท/กก.)  
ในัเดือีนัเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 53.78 
 ร�คั�นัำ��มันัป็�ล์มดิบซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�  
ณ ตล�ดรอีตเตอีร์ดัม เฉลี�ยตันัละ  
1,696.75 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ (58.70 บ�ท/กก.)  
สูำงขึ�นัจ�กตันัละ 1,685.00 ดอีลล�ร์
สำห่รัฐฯ (56.96 บ�ท/กก.) ในัเดือีนั 
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 0.70 และสูำงขึ�นัจ�ก 

โดย นั.สำ.ยุพี่ยง นั�มวังษ�
นั�งอัีมพิี่ก� เพี่ชรเสำถีึยร

สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ตันัละ 1,242.95 ดอีลล�ร์สำห่รัฐฯ  
(39.09 บ�ท/กก.) ในัเดือีนัเดียวักันัขอีง 
ปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 36.51 

และน่ั�จะคังที�ในัปี็ห่น้ั� อีย่�งไรก็ต�ม 
รัฐคั�ดว่ั� จะเริ�มฤดูก�ลให้่เร็วักว่ั�นีั� และ
จะมีโรงง�นัผู้ลิตเอีท�นัอีลเพิี่�มเติมที�สำ�ม�รถึ 
เป็ลี�ยนัเส้ำนัท�งก�รผู้ลิตนัำ��ต�ลได้เจ้�ห่น้ั�ที�
กล่�วัเสำริม ส่ำวันัในัเขต Shamli ขอีง 
รัฐอุีตรป็ระเทศ ในัขณะเดียวักันัได้มีก�ร
สำำ�รวัจพืี่�นัที�อ้ีอียเพีี่ยง 19,984 เฮกแตร์ 
จ�กทั�งห่มด 66,000 เฮกแตร์ 
 รัสำเซีึ่ยกำ�ห่นัดข้อีจำ�กัดในัก�รส่ำงอีอีก
นัำ��ต�ลท่�มกล�งคัวั�มต้อีงก�รที�เพิี่�มขึ�นั
ห่ลังจ�กก�รคัวัำ��บ�ตรเนืั�อีงจ�กก�รบุกรุก
ยูเคัรนั แต่ผูู้้เชี�ยวัช�ญที� IKAR ตั�งข้อีสัำงเกตว่ั�  
คัวั�มต้อีงก�รและร�คั�ได้ทรงตัวัตั�งแต่นัั�นั

ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 5.68 และสูำงขึ�นั 
จ�กกิโลกรัมละ 36.02 บ�ท ในัเดือีนั
เดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 57.50 
 ร�คั�นัำ��มันัป็�ล์มดิบซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�  
ณ ตล�ดม�เลเซีึ่ยเฉลี�ยตันัละ 6,941.71  
ริงกิต (55.30 บ�ท/กก.) สูำงขึ�นัจ�กตันัละ  
6,721.29 ริงกิต (54.05 บ�ท/กก.)  
ในัเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 3.28 และสูำงขึ�นั

เป็็นัต้นัม� ด้�นัโฆษกขอีง Sucden  
กล่�วัเสำริมว่ั� ก�รเก็บเกี�ยวัดำ�เนิันัไป็ได้
ด้วัยดี และรัสำเซีึ่ยสำ�ม�รถึยกเลิกข้อีจำ�กัด
ในัก�รส่ำงอีอีกไป็ยังป็ระเทศในักลุ่ม EAEU ได้  
ทั�งนีั�รัสำเซีึ่ยใช้เวัล�ห่ล�ยปี็ในัก�รได้ส่ำวันั
แบ่งก�รตล�ดในัคั�ซัึ่คัสำถึ�นั ซึึ่�งอี�จห่�ยไป็
ได้ห่�กยังคังมีข้อีจำ�กัดก�รส่ำงอีอีกอียู่
 ค่ั�ผู้ลตอีบแทนัต่อีตันัอ้ีอียขอีงภ�คั
กล�ง-ใต้บร�ซิึ่ลในัเดือีนัเมษ�ยนั 2565 
ลดลง 4% เมื�อีเทียบกับปี็ที�แล้วั ขณะที�
ผู้ลผู้ลิตต่อีเฮกแตร์ลดลง 1.3% ต�มข้อีมูล
ขอีง Sugarcane Technology Center 
แต่ในัตอีนันีั�ฝึนัในัพืี่�นัที�นัั�นัตกลงม�ม�กกว่ั�
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด้อนกำาห่นดราคา ราคาสู่งสุ่ด ราคาตำ�าสุ่ด ราคาปิีดเม้ิ�อวัันท่ี่�	20	พ.ค.65 ราคาปิีดเม้ิ�อวัันท่ี่�	20	เมิ.ย.65 เปีล่ิ�ยนแปีลิง	เพิ�มิ(+),ลิด(-)

ก.คั.-65 20.10 19.73 19.95 19.55 +0.40

ต.คั.-65 20.18 19.86 20.07 19.68 +0.39

มี.คั.-66 20.36 20.08 20.27 19.96 +0.31

พี่.คั.-66 19.59 18.36 19.55 19.21 +0.34

ก.คั.-66 19.14 18.92 19.10 18.66 +0.44

ต.คั.-66 18.88 18.69 18.84 18.27 +0.57

มี.คั.-67 18.96 18.79 18.92 18.25 +0.67

พี่.คั.-67 18.38 18.28 18.36 17.55 +0.81

ก.คั.-67 18.01 17.93 17.98 17.05 +0.93

ต.คั.-67 17.83 17.82 17.82 16.86 +0.96

มี.คั.-68 17.90 17.87 17.88 16.94 +0.94

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด้อนกำาห่นดราคา ราคาสู่งสุ่ด ราคาตำ�าสุ่ด ราคาปิีดเม้ิ�อวัันท่ี่�	20	พ.ค.65 ราคาปิีดเม้ิ�อวัันท่ี่�	20	เมิ.ย.65 เปีล่ิ�ยนแปีลิง	เพิ�มิ(+),ลิด(-)

สำ.คั.-65 559.00 550.40 558.10 537.00 +21.10

ต.คั.-65 543.90 536.20 541.60 530.50 +11.10

ธ.คั.-65 538.00 531.20 535.50 526.50 +9.00

มี.คั.-66 533.60 528.20 532.00 522.60 +9.40

พี่.คั.-65 526.10 523.80 524.30 513.80 +10.50

สำ.คั.-66 516.50 515.00 516.50 505.50 +11.00

ต.คั.-66 509.20 508.20 509.20 496.70 +12.50

ธ.คั.-66 511.90 511.90 511.90 494.20 +17.70

ยางพารา
การึผลิต้
 ผู้ลผู้ลิตย�งพี่�ร�ขอีงไทยในัช่วังเดือีนั
มกร�คัม – เมษ�ยนั ปี็ 2565 มีป็ริม�ณ 
1.168 ล้�นัตันั (1.186 ล้�นัตันัย�งดิบ)  
เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 2.64 เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันั
ขอีงปี็ 2564 ที�มีผู้ลผู้ลิต 1.138 ล้�นัตันั 
(1.155 ล้�นัตันัย�งดิบ) โดยช่วังที�ผู้ลผู้ลิต
อีอีกสู่ำตล�ดม�กขอีงปี็ 2565 คั�ดว่ั�อียู่ในัช่วัง 

เดือีนักันัย�ยนั – ธันัวั�คัม โดยมีผู้ลผู้ลิต
อีอีกสู่ำตล�ดร้อียละ 44.60 ขอีงป็ริม�ณ
ผู้ลผู้ลิตทั�งปี็ ท�งด้�นัก�รผู้ลิตย�งพี่�ร�
ในัภ�พี่รวัมขอีงโลก สำม�คัมป็ระเทศผูู้้ผู้ลิต
ย�งธรรมช�ติ (ANRPC) คั�ดก�รณ์ว่ั�
ในัปี็ 2565 ผู้ลผู้ลิตย�งพี่�ร�โลกมีป็ระม�ณ 
14.18 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ 2564 
ร้อียละ 1.72 ที�มีป็ริม�ณ 13.94 ล้�นัตันั 

การึต้ลาด
 คั�ดก�รณ์ก�รส่ำงอีอีกย�งพี่�ร�ขอีงไทย
ในัช่วังเดือีนัมกร�คัม – เมษ�ยนั ปี็ 2565  
มีป็ระม�ณ 1.465 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 4.72  
จ�กช่วังเวัล�เดียวักันัขอีงปี็ 2564  
ที�มีป็ริม�ณ 1.399 ล้�นัตันั ท�งด้�นัคัวั�ม
ต้อีงก�รใช้ย�งพี่�ร�ในัภ�พี่รวัมขอีงโลก 
ในัปี็ 2565 มีป็ระม�ณก�รคัวั�มต้อีงก�ร 
ใช้ย�ง 14.64 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ 2564 
ร้อียละ 2.16 ที�มีป็ริม�ณ 14.33 ล้�นัตันั

โดย นั.สำ.สุำด�รินัทร์ รอีดมณี 
นั.สำ.สุำด�รัตน์ั ผู้ลพิี่บูลย์

สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ปี็ที�แล้วั ทำ�ให้่ผูู้้เชี�ยวัช�ญคั�ดว่ั�ภ�พี่รวัม
ผู้ลผู้ลิตอี�จจะเพิี่�มขึ�นั 5-10% ในัปี็นีั�  
คัวั�มไม่แน่ันัอีนัขอีงผู้ลผู้ลิตในับร�ซิึ่ล 

และสัำดส่ำวันัก�รผู้ลผู้ลิตนัำ��ต�ลทำ�ให้่ 
ร�คั�ตล�ดโลกป็รับตัวัสูำงขึ�นัไป็ในัวัันัที�  
20 พี่ฤษภ�คัม ที�ผู่้�นัม�
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รึาคา
	 1.	ราคาท่ี่�เกษตรกรขายได้เฉล่ิ�ยทัี่�งปีระเที่ศึ	
 1) ย�งแผู่้นัดิบคุัณภ�พี่ที� 1 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 62.14 บ�ท ลดลงจ�ก 62.20 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.06 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 0.10 
 2) ย�งแผู่้นัดิบคุัณภ�พี่ที� 2 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 61.64 บ�ท ลดลงจ�ก 61.70 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.06 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 0.10
 3) ย�งแผู่้นัดิบคุัณภ�พี่ที� 3 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 61.14 บ�ท ลดลงจ�ก 61.20 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.06 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 0.10
 4) ย�งก้อีนัคัละ ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 
26.26 บ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก 26.21 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.05 บ�ท 
ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 0.19
 5) เศษย�งคัละ ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
24.61 บ�ท ลดลงจ�ก 24.74 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.13 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 0.53
 6) นัำ��ย�งสำดคัละ ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
59.73 บ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก 59.18 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.55 บ�ท 
ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 0.93

 2. ราคาส่่งออก	เอฟ.โอ.บ่.	 
ซ้ื้�อขายล่ิวังห่น้าส่่งมิอบเด้อนมิิถุุนายน	2565	
 ณิ	ท่ี่าเร้อกรุงเที่พ	
 1) ย�งแผู่้นัรมคัวัันัชั�นั 1 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 76.30 บ�ท ลดลงจ�ก 79.01 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 2.71 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 3.43
 2) ย�งแผู่้นัรมคัวัันัชั�นั 3 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 75.15 บ�ท ลดลงจ�ก 77.86 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 2.71 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 3.48
 3) ย�งแท่ง (STR20) ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
56.57 บ�ท ลดลงจ�ก 57.84 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 1.27 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 2.20
 4) นัำ��ย�งข้นั ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
52.36 บ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก 51.79 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.57 บ�ท 
ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 1.10
	 ณิ	ท่ี่าเร้อส่งขลิา	
 1) ย�งแผู่้นัรมคัวัันัชั�นั 1 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 76.05 บ�ท ลดลงจ�ก 78.76 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 2.71 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 3.44
 2) ย�งแผู่้นัรมคัวัันัชั�นั 3 ร�คั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ 74.90 บ�ท ลดลงจ�ก 77.61 บ�ท  

ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 2.71 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 3.49
 3) ย�งแท่ง (STR20) ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
56.32 บ�ท ลดลงจ�ก 57.59 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 1.27 บ�ท 
ห่รือีลดลงร้อียละ 2.21
 4) นัำ��ย�งข้นั ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
52.11 บ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก 51.54 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� กิโลกรัมละ 0.57 บ�ท 
ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 1.11
	 3.	ราคายางแผ่นรมิควัันชั�น	3	 
ในตลิาดล่ิวังห่น้าต่างปีระเที่ศึ	
 1) ร�คั�ซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�ตล�ดสิำงคัโป็ร์  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 211.49 เซึ่นัต์สำห่รัฐฯ  
(72.24 บ�ท) ลดลงจ�ก 212.63 เซึ่นัต์
สำห่รัฐฯ (71.26 บ�ท) ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�
กิโลกรัมละ 1.14 เซึ่นัต์สำห่รัฐฯ ห่รือีลดลง
ร้อียละ 0.54
 2) ร�คั�ซืึ่�อีข�ยล่วังห่น้ั�ตล�ดโตเกียวั  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 245.84 เยนั (64.67 บ�ท)  
ลดลงจ�ก 259.05 เยนั (68.23 บ�ท)  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�กิโลกรัมละ 13.21 เยนั 
ห่รือีลดลงร้อียละ 5.10

โดย นั�ยทินักร เพี่ชรสำูงเนัินั
สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

กาแฟ่
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิต้
 เนืั�อีที�ให้่ผู้ลรวัมทั�งป็ระเทศคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั 
เนืั�อีงจ�กเนืั�อีที�ให้่ผู้ลก�แฟ้พัี่นัธ์ุโรบัสำต้�  
และพัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้�เพิี่�มขึ�นั สำำ�ห่รับผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ 
ทั�งสำอีงพัี่นัธ์ุคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีที�ให้่ผู้ลก�แฟ้
พัี่นัธ์ุโรบัสำต้�คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�กต้นัก�แฟ้ 
ที�ป็ลูกเมื�อีปี็ 2561 เริ�มให้่ผู้ลได้ในัปี็นีั� ส่ำวันัผู้ลผู้ลิต 
ต่อีไร่ก�แฟ้พัี่นัธ์ุโรบัสำต้�คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�ก
ต้นัก�แฟ้อียูใ่นัช่วังอี�ยุที�ให้่ผู้ลผู้ลิตสูำง รวัมทั�ง
เกษตรกรดูแลดี ป็ระกอีบกับปี็นีั�ได้รับนัำ��ฝึนัดี 
จึงอีอีกดอีกและติดเป็็นัผู้ลม�กกว่ั�ปี็ที�แล้วั 
 สำำ�ห่รับเนืั�อีที�ให้่ผู้ลก�แฟ้พัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้� 
คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั จ�กต้นัก�แฟ้ที�ป็ลูกเมื�อีปี็ 2561  
เริ�มให้่ผู้ลได้ในัปี็นีั� โดยเฉพี่�ะแห่ล่งผู้ลิตท�ง 
ภ�คัเห่นืัอี เช่นั จังห่วััดเชียงร�ย น่ั�นั แม่ฮ่อีงสำอีนั  
โดยเกษตรกรป็ลูกเพิี่�มในัสำวันัผู้ลไม้และพืี่�นัที�ว่ั�ง  
เนืั�อีงจ�กร�คั�ก�แฟ้พัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้�ที�เกษตรกร
ข�ยได้เมื�อีปี็ 2560 มีร�คั�ดี ป็ระกอีบกับภ�คัรัฐ 
ส่ำงเสำริม ให้่ป็ลูกก�แฟ้เป็็นัพืี่ชท�งเลือีก  

ส่ำวันัผู้ลผู้ลิตต่อีไร่ก�แฟ้พัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้�คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั  
เนืั�อีงจ�กปี็นีั�ฝึนัม�เร็วั ต้นัก�แฟ้เริ�มติดผู้ลแล้วั 
ได้รับนัำ��ฝึนัที�เพีี่ยงพี่อี ทำ�ให้่ก�รเจริญเติบโต 
ขอีงผู้ลก�แฟ้สำมบูรณ์ดีม�กกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม�
 ภาคเห่น้อ เป็็นัแห่ล่งป็ลูกก�แฟ้พัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้�  
เนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นัทั�งสำอีงพัี่นัธ์ุ จ�กต้นั
ก�แฟ้ที�ป็ลูกในัปี็ 2561 เริ�มให้่ผู้ลได้ในัปี็นีั�  
เช่นั จังห่วััดเชียงร�ย ลำ�ป็�ง น่ั�นั แม่ฮ่อีงสำอีนั  
เป็็นัต้นั โดยเกษตรกรป็ลูกเพิี่�ม ในัสำวันัผู้ลไม้ 
และพืี่�นัที�ว่ั�ง เพี่ร�ะร�คั�ก�แฟ้พัี่นัธ์ุอี�ร�บิก้� 
ที�เกษตรกรข�ยได้เมื�อีปี็ 2560 มีร�คั�ดี 
ป็ระกอีบกับภ�คัรัฐส่ำงเสำริมให้่ป็ลูกก�แฟ้เป็็นั 
พืี่ชท�งเลือีก ส่ำวันัผู้ลผู้ลิตต่อีเนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�
เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�กสำภ�พี่อี�ก�ศเอืี�อีอีำ�นัวัย  
มีป็ริม�ณนัำ��ฝึนัเพีี่ยงพี่อี ไม่กระทบแล้งเห่มือีนั 
ปี็ที�ผู่้�นัม� ทำ�ให้่ต้นัก�แฟ้สำมบูรณ์อีอีกดอีกติด
ผู้ลม�กกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม� ผู้ลผู้ลิตก�แฟ้จะเก็บเกี�ยวัม�ก 
ช่วังเดือีนัธันัวั�คัม 2564 – เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ 2565
 ภาคตะวัันออกเฉ่ยงเห่น้อ เนืั�อีที�ให้่ผู้ล 
คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นัจ�กก�รป็ลูกให่ม่ในัปี็ 2561  
เริ�มให้่ผู้ลในัปี็นีั� สำำ�ห่รับผู้ลผู้ลิตต่อีเนืั�อีที�ให้่ผู้ล 

คั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�กสำภ�พี่อี�ก�ศเอืี�อีอีำ�นัวัย 
มีป็ริม�ณนัำ��ฝึนัเพีี่ยงพี่อี ทำ�ให้่ต้นัก�แฟ้สำมบูรณ์  
อีอีกดอีกติดผู้ลม�กกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม� โดยผู้ลผู้ลิต
ก�แฟ้จะเกบ็เกี�ยวัม�กชว่ังเดอืีนัธนััวั�คัม 2564 –  
เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ 2565
 ภาคกลิาง เนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั 
เนืั�อีงจ�กก�แฟ้ที�ป็ลูกในัปี็ 2561 เริ�มให้่ผู้ลในัปี็นีั�  
ผู้ลผู้ลิตต่อีเนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�ก
แห่ล่งผู้ลิตจังห่วััดป็ระจวับคีัรีขันัธ์ ก�ญจนับุรี 
ผู้ลผู้ลิตเพิี่�มขึ�นั จ�กสำภ�พี่อี�ก�ศเอืี�อีอีำ�นัวัย 
ต่อีก�รติดดอีกอีอีกผู้ล ยกเว้ันัในัจังห่วััด
ฉะเชิงเทร� จันัทบุรี ตร�ด ระยอีง และชลบุรี 
แบ่งสัำดส่ำวันัก�รป็ลูกก�แฟ้เป็็นั 30% ป็ลูกในัไร่  
และ 70% ป็ลูกแซึ่มในัสำวันัทุเรียนั ต้นัก�แฟ้ 
ที�ป็ลูกในัไร่ ไม่ได้รับก�รดูแลจ�กเกษตรกร  
ผู้ลผู้ลิตต่อีเนืั�อีที�ให้่ผู้ลจึงลดลง โดยผู้ลผู้ลิตก�แฟ้
จะเก็บเกี�ยวัม�กช่วังเดือีนัธันัวั�คัม 2564 – 
เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ 2565
 ภาคใต้ เนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�ก
ก�แฟ้ที�ป็ลูกในัปี็ 2561 เริ�มให้่ผู้ลในัปี็นีั� สำำ�ห่รับ
ผู้ลผู้ลิตต่อีเนืั�อีที�ให้่ผู้ลคั�ดว่ั�เพิี่�มขึ�นั เนืั�อีงจ�ก
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สำภ�พี่อี�ก�ศเอืี�อีอีำ�นัวัยในัช่วังก�แฟ้อีอีกดอีก  
ทำ�ให้่ก�แฟ้ติดผู้ลดีกว่ั�ปี็ที�ผู่้�นัม� ต้นัก�แฟ้ 
จะได้รับนัำ��เพีี่ยงพี่อี ภ�พี่รวัมผู้ลผู้ลิตจึงเพิี่�มขึ�นั  
โดยผู้ลผู้ลิตก�แฟ้จะเก็บเกี�ยวัม�กช่วังเดือีนั
ธันัวั�คัม 2564 – เดือีนักุมภ�พัี่นัธ์ 2565
 การึต้ลาดและรึาคา 
 คั�ดว่ั� ร�คั�เมล็ดก�แฟ้จะใกล้เคีัยงกับ 
ปี็ที�ผู่้�นัม� จ�กป็ริม�ณผู้ลผู้ลิตโลกที�เพิี่�มขึ�นั 
และภ�วัะเศรษฐกิจโลกที�ซึ่บเซึ่� สำำ�ห่รับก�ร 
ส่ำงอีอีกจะลดลงจ�กปี็ที�ผู่้�นัม�เล็กน้ัอีย  
เนืั�อีงจ�กผู้ลผู้ลิตภ�ยในัป็ระเทศลดลง  
ส่ำวันัก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟ้มีแนัวัโน้ัมเพิี่�มขึ�นั 
จ�กปี็ที�ผู่้�นัม�เล็กน้ัอียจ�กคัวั�มต้อีงก�รบริโภคั
ภ�ยในัป็ระเทศ และนัำ�ม�แป็รรูป็เป็็นัผู้ลิตภัณฑ์์
เพืี่�อีส่ำงอีอีก ป็ระกอีบกับผู้ลผู้ลิตในัป็ระเทศลดลง
	 ความต้้องการึใช้เมล็ดกาแฟ 
ของไที่ยในป	ี2564
 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร ร�ยง�นั
คัวั�มต้อีงก�รใช้เมล็ดก�แฟ้ขอีงโรงง�นัแป็รรูป็
ในัป็ระเทศ ในัช่วัง 5 ปี็ที�ผู่้�นัม� ในัปี็ 2564  
มีป็ริม�ณ 86,701 ตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 85,234 ตันั  
ขอีงปี็ 2560 ป็ริม�ณ 1,467 ตันั ห่รือีเพิี่�มขึ�นั 
ร้อียละ 0.71 เนืั�อีงจ�กคัวั�มต้อีงก�รขอีง
โรงง�นัแป็รรูป็เพิี่�มขึ�นั ทั�งเพืี่�อีก�รบริโภคัภ�ยในั
ป็ระเทศและเพืี่�อีก�รส่ำงอีอีก
	 การึค้า
 ก�รส่ำงอีอีกเมล็ดก�แฟ้และก�แฟ้สำำ�เร็จรูป็  
2 เดือีนัแรกขอีงปี็ 2565 (มคั. – กพี่.) เมื�อีเทียบกับ 
ปี็ที�ผู่้�นัม� มีป็ริม�ณก�รส่ำงอีอีกเมล็ดก�แฟ้ดิบ  
0.08 ตันั มูลค่ั� 0.04 ล้�นับ�ท ลดลงร้อียละ 
99.60 และร้อียละ 98.73 ต�มลำ�ดับ  
ส่ำวันัก�รส่ำงอีอีกเมล็ดก�แฟ้คัั�วั มีป็ริม�ณ 2.30 ตันั  
มูลค่ั� 0.99 ล้�นับ�ท ลดลงร้อียละ 90.94 
และร้อียละ 79.16 ต�มลำ�ดับ สำำ�ห่รับก�แฟ้
สำำ�เร็จรูป็มีป็ริม�ณก�รส่ำงอีอีก 148.64 ตันั  
มูลค่ั� 41.31 ล้�นับ�ท ลดลงร้อียละ 79.24 
และร้อียละ 71.73 ต�มลำ�ดับ และก�แฟ้

สำำ�เร็จรูป็ผู้สำม มีป็ริม�ณก�รส่ำงอีอีก 3,207.16 ตันั 
ลดลงร้อียละ 0.71 มูลค่ั� 443.96 ล้�นับ�ท 
เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 29.17 ต�มลำ�ดับ
 ก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟ้และก�แฟ้สำำ�เร็จรูป็  
2 เดือีนัแรกขอีงปี็ 2565 (มคั. – กพี่.) เมื�อีเทียบ
กับปี็ที�ผู่้�นัม� มีป็ริม�ณก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟ้ดิบ  
11.23 ตันั มูลค่ั� 2.21 ล้�นับ�ท ลดลงร้อียละ  
97.74 และลดลงร้อียละ 90.87 ส่ำวันัก�รนัำ�เข้�
เมล็ดก�แฟ้คัั�วั มีป็ริม�ณ 87.21 ตันั มูลค่ั�  
48.89 ล้�นับ�ท ลดลงร้อียละ 67.21 และร้อียละ  
42.48 ต�มลำ�ดับ สำำ�ห่รับก�แฟ้สำำ�เร็จรูป็ 
มีป็ริม�ณนัำ�เข้� 51.34 ตันั มูลค่ั� 21.77 ล้�นับ�ท  
ลดลงร้อียละ 98.75 และร้อียละ 95.57  
ต�มลำ�ดับ และก�แฟ้สำำ�เร็จรูป็ผู้สำม มีป็ริม�ณ
ก�รนัำ�เข้� 1,346.51 ตันั มูลค่ั� 210.17 ล้�นับ�ท  
เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 449.39 และร้อียละ 93.58  
ต�มลำ�ดับ

ต่้างปรึะเที่ศ
	 ผลผลิต้กาแฟของโลก
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐอีเมริก� (USDA) 
ร�ยง�นัผู้ลผู้ลิตก�แฟ้โลกปี็ 2563/64 มีป็ริม�ณ 
10.55 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 9.66 ล้�นัตันั ขอีงปี็ 
2559/60 ร้อียละ 2.37 
 บราซิื้ลิ ผูู้้ผู้ลิตก�แฟ้อัีนัดับ 1 ขอีงโลก ในัปี็  
2563/64 มีผู้ลผู้ลิต 4.19 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นั3.37 

ปีี
ควัามิต้องการใช้

เมิล็ิดกาแฟของโรงงาน	(ตัน)

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,471

2564 86,701

อัตราเพิ�มิ	
(ร้อยลิะ)

0.71

2565* 89,208

ห่มิายเห่ตุ* : ป็ระม�ณก�ร

ล้�นัตันั ในัปี็ 2559/60 ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 6.01 
 เว่ัยดนามิ ผูู้้ผู้ลิตก�แฟ้อัีนัดับ 2 ขอีงโลก  
และเป็็นัผูู้้ผู้ลิตก�แฟ้พัี่นัธ์ุโรบัสำต�อัีนัดับ 1  
ขอีงโลก มีผู้ลผู้ลิตก�แฟ้ปี็ 2563/64 ป็ริม�ณ  
1.74 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 1.60 ล้�นัตันั  
ในัปี็ 2559/60 ห่รือีเพิี่�มขึ�นั ร้อียละ 2.36 
	 การึส่งออกกาแฟของโลก
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐอีเมริก� ร�ยง�นัก�ร
ส่ำงอีอีกก�แฟ้โลกปี็ 2563/64 มี 8.54 ล้�นัตันั  
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 7.99 ล้�นัตันั ในัปี็ 2559/60  
ร้อียละ 1.69 ป็ระเทศที�ส่ำงอีอีกม�กที�สุำดได้แก่
บร�ซิึ่ล มีก�รส่ำงอีอีกในัปี็ 2563/64 ป็ริม�ณ  
2.70 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 1.98 ล้�นัตันั ขอีง
ปี็ 2559/60 ร้อียละ 9.41 เนืั�อีงจ�กป็ริม�ณ
ผู้ลผู้ลิตเพิี่�มขึ�นั รอีงลงม� ป็ระเทศเวีัยดนั�ม  
มีก�รส่ำงอีอีก ป็ริม�ณ 1.54 ล้�นัตันั ลดลงจ�ก 
1.59 ล้�นัตันั ขอีงปี็ 2559/60 ร้อียละ 1.50 
	 ความต้้องการึใช้กาแฟของโลก
 กระทรวังเกษตรสำห่รัฐอีเมริก� ร�ยง�นั
คัวั�มต้อีงก�รใช้ก�แฟ้ขอีงโลกปี็ 2563/64  
มี 9.79 ล้�นัตันั เพิี่�มขึ�นัจ�ก 9.32 ล้�นัตันั 
ขอีงปี็ 2559/60 ร้อียละ 1.10

รึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ไม่มีร�คั� เนืั�อีงจ�กห่มดฤดูก�รผู้ลิต

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2559/60	–	2564/65
ห่นั่วัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65

บร�ซิึ่ล 3.37 3.13 3.99 3.63 4.19 6.01 3.38

เวีัยดนั�ม 1.60 1.76 1.82 1.88 1.74 2.36 1.85

โคัลัมเบีย 0.88 0.83 0.83 0.85 0.86 -0.22 0.85

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64

เอีธิโอีเปี็ย 0.42 0.42 0.44 0.45 0.46 2.54 0.46

ฮอีนัดูรัสำ 0.45 0.46 0.45 0.34 0.37 -6.70 0.33

ยูกันัด� 0.29 0.28 0.28 0.33 0.36 6.15 0.36

อิีนัเดีย 0.31 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.64 0.32

เม็กซิึ่โก 0.20 0.24 0.21 0.22 0.21 0.11 0.22

เป็รู 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20 -5.13 0.24

อืี�นัๆ 1.25 1.27 1.36 1.28 1.21 -0.57 1.24

รวัมิ 9.66 9.59 10.60 10.16 10.55 2.37 9.89

ท่ี่�มิา	: United States Department of Agriculture, December 2021
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โดย นั.สำ.ณัฐวัณี ยมโชติ
   นั.สำ.วัิชชุพี่ร สำุขเจริญ

สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

พริกไทย
การึผลิต้
 ผู้ลผู้ลิตพี่ริกไทยปี็ 2565 มีเนืั�อีที�ให้่ผู้ล  
1,718 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 1,055 ตันั พืี่�นัที�และ
ป็ริม�ณผู้ลผู้ลิตโดยรวัมในัปี็นีั� มีป็ริม�ณ 
ใกล้เคีัยงกลับปี็ที�ผู่้�นัม� ขณะนีั�เกษตรกร 
ได้เก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตไป็แล้วัป็ระม�ณ 90 % 

การึต้ลาด
 ก�รซืึ่�อีข�ยพี่ริกไทยยังคังทรงตัวั  
โดยร�คั�พี่ริกไทยมีแนัวัโน้ัมลดลง เนืั�อีงจ�ก 
มีก�รนัำ�เข้�พี่ริกไทยจ�ก กัมพูี่ช� และเวีัยดนั�ม 
เพิี่�มขึ�นั ร�คั�พี่ริกไทยดำ� - คัละ จังห่วััดจันัทบุรี  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 70 - 100 บ�ท พี่ริกไทยข�วั-ดี  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 160 - 200 บ�ท ส่ำวันัพี่ริกไทยอ่ีอีนั 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 40 - 70 บ�ท
 ในัปี็ 2565 ( ม.คั. – มี.คั.) ไทยส่ำงอีอีก
พี่ริกไทย ป็ริม�ณ 284 ตันั มูลค่ั� 63.25  
ล้�นับ�ท จำ�แนักเป็็นัพี่ริกไทยเม็ดป็ริม�ณ  

91 ตันั มูลค่ั� 28.98 ล้�นับ�ท และพี่ริกไทยป่็นั  
ป็ริม�ณ 174 ตันั มูลค่ั� 34.26 ล้�นับ�ท
  ในัปี็ 2564 ( ม.คั. – ธ.คั.) ไทยส่ำงอีอีก
พี่ริกไทย ป็ริม�ณ 1,103 ตันั มูลค่ั� 186.74 
ล้�นับ�ท จำ�แนักเป็็นัพี่ริกไทยเม็ดป็ริม�ณ  
494 ตันั มูลค่ั� 106.67 ล้�นับ�ท  
พี่ริกไทยป่็นั ป็ริม�ณ 548 ตันั มูลค่ั� 80.08 
ล้�นับ�ท ร�คั�ในัป็ระเทศไทย

รึาคาในปรึะเที่ศไที่ย
	 ควัามิเคล้ิ�อนไห่วัของราคาพริกไที่ย
ปีระจัำาเด้อนพฤษภาคมิ	2565	ม่ิดังน่�	
	 รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้
 สำำ�ห่รับเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 พี่ริกไทย 
ดำ� - คัละ มีร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 150 บ�ท  
ร�คั�ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม� และ 
พี่ริกไทยข�วั - ดี ร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
200 บ�ท ร�คั�ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�
 ร�คั�เกษตรกรข�ยได้พี่ริกไทยข�วั - ดี  
ปี็ 2564 เฉลี�ยกิโลกรัมละ 206.40 บ�ท  
เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 13.69 ส่ำวันั 
พี่ริกไทยดำ� - คัละ มีร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  

โดย สำ่วันัวัิจัยเศรษฐกิจพี่ืชสำวันั
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร

ปัริมาณการส่งออกเมล็ิดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2559/60	–	2564/65

ห่นั่วัย : ล้�นัตันั

ปีระเที่ศึ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65

บร�ซิึ่ล 1.98 1.83 2.49 2.42 2.70 9.41 2.11

เวีัยดนั�ม 1.59 1.79 1.70 1.64 1.54 -1.50 1.73

โคัลัมเบีย 0.83 0.76 0.82 0.78 0.83 0.26 0.81

อิีนัโดนีัเซีึ่ย 0.49 0.48 0.37 0.43 0.46 -2.34 0.47

ยูกันัด� 0.28 0.26 0.27 0.32 0.35 6.76 0.35

อิีนัเดีย 0.37 0.37 0.35 0.31 0.34 -3.40 0.34

ฮอีนัดูรัสำ 0.43 0.43 0.41 0.31 0.34 -7.66 0.31

เอีธิโอีเปี็ย 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 1.70 0.25

สำห่ภ�พี่ยุโรป็ 0.15 0.17 0.18 0.21 0.21 9.25 0.19

เป็รู 0.24 0.25 0.26 0.22 0.20 -4.81 0.23

อืี�นั ๆ 1.40 1.45 1.46 1.41 1.33 -1.30 1.39

รวัมิ 7.99 8.02 8.56 8.30 8.54 1.69 8.18

ท่ี่�มิา	: United States Department of Agriculture, December 2021

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปีี ปีริมิาณิ	(ลิ้านตัน)

2559/60 9.32

2560/61 9.63

2561/62 9.95

2562/63 9.74

2563/64 9.79

อัตราเพิ�มิ
(ร้อยลิะ)

1.10

2564/65 9.90

ท่ี่�มิา	: United States Department of  
  Agriculture, December 2021

 รึาคาในต้ลาดต่้างปรึะเที่ศ 
ปรึะจำาเดือนพฤษภาคม	2565	ม่ดังน่�
 ร�คั�เมล็ดก�แฟ้ดิบอี�ร�บิก้� ตล�ดนิัวัยอีร์ก 
ซืึ่�อีข�ยทันัทีเฉลี�ย 260.42 เซึ่นัต์/ป็อีนัด์  
(198.50 บ�ท/กิโลกรัม) ลดลงจ�ก 265.54 
เซึ่นัต์/ป็อีนัด์ (198.90 บ�ท/กิโลกรัม)  
ขอีงเดือีนัก่อีนัร้อียละ 1.93
 ร�คั�เมล็ดก�แฟ้ดิบโรบัสำต� ตล�ดนิัวัยอีร์ก
ซืึ่�อีข�ยทันัที�เฉลี�ย 103.10 เซึ่นัต์/ป็อีนัด์  

* ร�คั�เกษตรกรข�ยได้เฉลี�ย 4 สัำป็ด�ห์่

(78.59 บ�ท/กิโลกรัม) ลดลงจ�ก 103.92  
เซึ่นัต์/ป็อีนัด์ (77.84 บ�ท/กิโลกรัม) ขอีง
เดือีนัก่อีนัร้อียละ 0.79

133.51 บ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�กปี็ที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 46.17
	 รึาคาขายต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 สำำ�ห่รับเดือีนัพี่ฤษภ�คัม 2565 ร�คั�
ข�ยส่ำงพี่ริกไทยข�วั - ดี มีร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
304.21 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม�  
เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 4.90 และพี่ริกไทยดำ� - ดี  
มีร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 204.21 บ�ท ร�คั�
เพิี่�มขึ�นัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม� เพิี่�มขึ�นัร้อียละ 7.48
 ร�คั�ข�ยส่ำงพี่ริกไทยข�วั - ดี ปี็ 2564 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 294.39 บ�ท ร�คั�ลดลง
จ�กปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 14.76 ร�คั�ตำ��สุำด คืัอี  
260 - 360 บ�ท/กิโลกรัม พี่ริกไทยดำ�-ดี มีร�คั� 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 195.69 บ�ท ร�คั�ลดลง 
จ�กปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 18.46 ร�คั�ตำ��สุำด - 
สูำงสุำด คืัอี 160 - 250 บ�ท/กิโลกรัม  
ส่ำวันัพี่ริกไทยดำ�-รอีง มีร�คั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 
315 บ�ท ร�คั�ทรงตัวัเท่�กับปี็ที�ผู่้�นัม�ร�คั�
ตำ��สุำด-สูำงสุำด คืัอี 310 - 320 บ�ท/กิโลกรัม
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สับปะรด
การึผลิต้	
 ช่วังนีั�ผู้ลผู้ลิตสัำบป็ะรดโรงง�นัอีอีกสู่ำตล�ด
เพิี่�มขึ�นัเนืั�อีงจ�กเป็็นัช่วังฤดูก�ล ขณะที� 
สำภ�พี่อี�ก�ศในัแห่ล่งผู้ลิตห่ล�ยพืี่�นัที�แป็รป็รวันั  
มีฝึนัตกติดต่อีกันัทำ�ให้่ต้อีงเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิต
บ�งส่ำวันัก่อีนักำ�ห่นัด และผู้ลกระทบจ�ก 
ก�รแพี่ร่ระบ�ดขอีงโรคัโคัวิัด 19 ส่ำงผู้ลให้่
โรงง�นัแป็รรูป็สัำบป็ะรดที�เปิ็ดดำ�เนิันัก�รผู้ลิต  
ต้อีงป็รับแผู้นัก�รผู้ลิตให้่สำอีดคัล้อีงกับจำ�นัวันั
แรงง�นั ป็ริม�ณผู้ลผู้ลิตและภ�วัะตล�ด 

การึค้า
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ  
44,982 ตันั มูลค่ั� 1,975.067 ล้�นับ�ท  
(59.396 ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลง 
จ�กป็ริม�ณ 48,290 ตันั มูลค่ั� 2,070.461 
ล้�นับ�ท ในัเดือีนัมีนั�คัม 2565 ห่รือีลดลง 
ร้อียละ 6.85 และร้อียละ 4.61 และเพิี่�มขึ�นั
จ�กป็ริม�ณ 36,986 ตันั มูลค่ั� 1,533.586 
ล้�นับ�ท ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2564 ห่รือีเพิี่�มขึ�นั
ร้อียละ 21.62 และร้อียละ 28.79 โดยปี็ 2565 
(ม.คั. - เม.ย.) ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ 185,002 ตันั  
มูลค่ั� 8,568.919 ล้�นับ�ท (247.929  
ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

	 สับปะรึดกรึะป๋อง	
	 (รึวมรึหัส	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ  
32,467 ตันั มูลค่ั� 1,282.390 ล้�นับ�ท  
(38.565 ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลงจ�ก 
ป็ริม�ณ 36,079 ตันั มูลค่ั� 1,380.761  
ล้�นับ�ท ในัเดือีนัมีนั�คัม 2565 ห่รือีลดลง 
ร้อียละ 10.01 และร้อียละ 7.12 และเพิี่�มขึ�นัจ�ก 
ป็ริม�ณ 29,124 ตันั มูลค่ั� 1,082.544  
ล้�นับ�ท ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2564 ห่รือีเพิี่�มขึ�นั
ร้อียละ 11.48 และร้อียละ 18.46 โดยปี็ 2565 
(ม.คั. - เม.ย.) ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ 138,470 ตันั  
มูลค่ั� 5,575.158 ล้�นับ�ท (169.867  
ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

โดย สำ่วันัวัิจัยเศรษฐกิจพี่ืชสำวันั
สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 นำ�าสับปะรึด	(รึวมรึหัส	20094100000	 
 20094900001	และ	200094900002)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ  
6,058 ตันั มูลค่ั� 399.246 ล้�นับ�ท (12.007 
ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลงจ�กป็ริม�ณ  
ป็ริม�ณ 6,375 ตันั มูลค่ั� 408.367 ล้�นับ�ท  
ในัเดือีนัมีนั�คัม 2565 ห่รือีลดลงร้อียละ 4.96  
และร้อียละ 2.23 และเพิี่�มขึ�นัจ�กป็ริม�ณ  
4,472 ตันั มูลค่ั� 224.966 ล้�นับ�ท ในัเดือีนั
เมษ�ยนั 2564 ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 35.47  
และร้อียละ 77.47 โดยปี็ 2565 (ม.คั. - เม.ย.)  
ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ 23,780 ตันั มูลค่ั� 
1,512.999 ล้�นับ�ท (46.103 ล้�นัเห่รียญ 
ดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

	 สับปะรึดท่ี่�ที่ำาไว้ไม่ให้เส่ยโดยนำ�าต้าล	 
	 (รึหัส	2006000002)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ  
1,465 ตันั มูลค่ั� 172.165 ล้�นับ�ท (5.178 
ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลงจ�กป็ริม�ณ  
1,560 ตันั มูลค่ั� 174.808 ล้�นับ�ท ในัเดือีนั
มีนั�คัม 2565 ห่รือีลดลงร้อียละ 6.03 และ
ร้อียละ 1.51 และลดลงจ�กป็ริม�ณ 1,642 ตันั  
มูลค่ั� 182.70 ล้�นับ�ท ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2564  
ห่รือีลดลงร้อียละ 10.78 และร้อียละ 5.77  
โดยปี็ 2565 (ม.คั. - เม.ย.) ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ  
10,119 ตันั มูลค่ั� 1,158.094 ล้�นับ�ท 
(22.100 ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

 สับปะรึดแช่แข็ง	(รึหัส	08119000001)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ 10 ตันั  
มูลค่ั� 0.942 ล้�นับ�ท (0.028 ล้�นัเห่รียญ 
ดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลงจ�กป็ริม�ณ 20 ตันั  
มูลค่ั� 1.827 ล้�นับ�ท ในัเดือีนัมีนั�คัม 2565 
ห่รือีลดลงร้อียละ 51.85 และร้อียละ 48.41 
และลดลงจ�ก 18 ตันั ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2564 
ห่รือีลดลงร้อียละ 44.02 ขณะที�มูลค่ั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก 
0.820 ล้�นับ�ท ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 14.96 
โดยปี็ 2565 (ม.คั. - เม.ย.) ส่ำงอีอีกรวัม 
ป็ริม�ณ 44 ตันั มูลค่ั� 3.672 ล้�นับ�ท

	 สับปะรึดอบแห้ง	(ท่ี่�ไม่ใช้นำ�าต้าล)	
	 (รึหัส	08043000002)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ 69 ตันั  
มูลค่ั� 18.225 ล้�นับ�ท (0.548 ล้�นัเห่รียญ 

ดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) ลดลงจ�กป็ริม�ณ 72 ตันั 
มูลค่ั� 20.254 ล้�นับ�ท ในัเดือีนัมีนั�คัม 2565 
ห่รือีลดลงร้อียละ 3.77 และร้อียละ 10.02 
และเพิี่�มขึ�นัจ�กป็ริม�ณ 58 ตันั มูลค่ั� 9.826 
ล้�นับ�ท ในัเดือีนัเมษ�ยนั 2564 ห่รือีเพิี่�มขึ�นั 
ร้อียละ 18.94 และร้อียละ 85.47 โดยปี็  
2565 (ม.คั. - เม.ย.) ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ 290 ตันั  
มูลค่ั� 63.506 ล้�นับ�ท (1.942 ล้�นัเห่รียญ 
ดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

 สับปะรึดสด	(รึหัส	08043000001)
 เดือีนัเมษ�ยนั 2565 ส่ำงอีอีกป็ริม�ณ  
4,911 ตันั มูลค่ั� 102.098 ล้�นับ�ท (3.070 
ล้�นัเห่รียญดอีลล�ห์่สำห่รัฐ) เพิี่�มขึ�นัจ�ก  
4,182 ตันั มูลค่ั� 84.443 ล้�นับ�ท ในัเดือีนั
มีนั�คัม 2565 ห่รือีเพิี่�มขึ�นัร้อียละ 17.41  
และร้อียละ 20.91 และเพิี่�มขึ�นัจ�กป็ริม�ณ  
1,670 ตันั มูลค่ั� 32.729 ล้�นับ�ท ในัเดือีนั
เมษ�ยนั 2564 ห่รือีเพิี่�มขึ�นั 1.94 เท่�  
และ 2.12 เท่� โดยปี็ 2565 (ม.คั. - เม.ย.)  
ส่ำงอีอีกรวัมป็ริม�ณ 12,299 ตันั มูลค่ั�  
255.490 ล้�นับ�ท (7.805 ล้�นัเห่รียญ 
ดอีลล�ห์่สำห่รัฐ)

ความเคลื�อนไหวของ
รึาคาสับปะรึดปรึะจำาเดือน
พฤษภาคม	2565	ม่ดังน่� 
 คั�ดว่ั� ร�คั�สัำบป็ะรดโรงง�นัที�เกษตรกร
ข�ยได้เฉลี�ยกิโลกรัมละ 5.70 บ�ท ลดลงจ�ก  
6.65 บ�ท ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 14.24 
และเพิี่�มขึ�นัจ�ก 5.49 บ�ท ในัช่วังเดียวักันั 
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 3.82
 คั�ดว่ั� ร�คั�สัำบป็ะรดบริโภคัที�เกษตรกร
ข�ยได้เฉลี�ยกิโลกรัมละ 9.45 บ�ท ลดลงจ�ก  
9.70 บ�ท ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 2.57 
และเพิี่�มขึ�นัจ�ก 8.39 บ�ท ในัช่วังเดียวักันั 
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 12.63
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 ด้�นัก�รส่ำงอีอีกเนืั�อีสุำกรแช่เย็นัแช่แข็ง
เดือีนั พี่.คั. 2565 มีป็ริม�ณ 26.42 ตันั  
มูลค่ั� 4.64 ล้�นับ�ท ลดลงจ�กเดือีนั  
เม.ย. 2565 มีป็ริม�ณ 103.56 ตันั  
มูลค่ั� 10.55 ล้�นับ�ท คิัดเป็็นัร้อียละ 
158.17 และ 63.48 ต�มลำ�ดับ
 สำำ�ห่รับก�รส่ำงอีอีกเนืั�อีสุำกรแป็รรูป็
เดือีนั พี่.คั. 2565 มีป็ริม�ณ 492 ตันั  
มูลค่ั� 115.39 ล้�นับ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก 
เดือีนั เม.ย. 2565 มีป็ริม�ณ 385 ตันั  
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มูลค่ั� 91.85 ล้�นับ�ท คิัดเป็็นัร้อียละ  
21.53 และร้อียละ 22.17 ต�มลำ�ดับ 
ตล�ดส่ำงอีอีกที�สำำ�คััญ คืัอี ญี�ปุ่็นั ฮ่อีงกง

รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้เฉล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 สุำกรมีชีวิัตพัี่นัธ์ุผู้สำมนัำ��ห่นััก  
100 กิโลกรัมขึ�นัไป็ ร�คั�ที�เกษตรกรข�ยได้ 
เฉลี�ยทั�งป็ระเทศ กิโลกรัมละ 99.70 บ�ท 
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 100.63 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 0.92  
โดยแยกเป็็นัร�คั� ดังนีั� ภ�คัเห่นืัอี กิโลกรัมละ 
90.61 บ�ท ภ�คัตะวัันัอีอีกเฉียงเห่นืัอี  
กิโลกรัมละ 91.91 บ�ท ภ�คักล�ง  
กิโลกรัมละ 106.71 บ�ท และภ�คัใต้ 
กิโลกรัมละ 100.11 บ�ท ส่ำวันัร�คั�ลูกสุำกร
ต�มป็ระก�ศขอีงบริษัท ซีึ่.พีี่. เฉลี�ยตัวัละ  
3,600 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กตัวัละ 3,520 บ�ท 
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 2.27

รึาคาขายส่งในต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ร�คั�ข�ยส่ำงสุำกรมีชีวิัต ณ แห่ล่งผู้ลิต
ภ�คักล�ง จ�กกรมก�รค้ั�ภ�ยในั  
เฉลี�ยกิโลกรัมละ 100.50 บ�ท  
ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นั

สุกร
สถานการึณ์การึผลิต้ 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ในัเดือีนันีั�สำถึ�นัก�รณ์ตล�ดสุำกร  
ร�คั�สุำกรที�เกษตรกรข�ยได้ลดลงจ�ก 
เดือีนัที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กคัวั�มต้อีงก�ร
บริโภคัผู้ลผู้ลิตเนืั�อีสุำกรที�อีอีกสู่ำตล�ด 
มีอัีตร�สูำงขึ�นั แนัวัโน้ัมคั�ดว่ั�เดือีนัห่น้ั�
ร�คั�จะทรงตัวัห่รือีลดลงเล็กน้ัอีย

ไก่เนื�อ
สถานการึณ์การึผลิต้	 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ
 ในัเดือีนันีั�ร�คั�ไก่เนืั�อีที�เกษตรกรข�ยได้ 
สูำงขึ�นัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม� เนืั�อีงจ�กคัวั�ม
ต้อีงก�รขอีงผูู้้บริโภคัมีม�กกว่ั�ป็ริม�ณ
ผู้ลผู้ลิตไก่เนืั�อีและชิ�นัส่ำวันัต่�งๆ  
ที�อีอีกสู่ำตล�ด แนัวัโน้ัมคั�ดว่ั�เดือีนัห่น้ั�
ร�คั�จะทรงตัวัห่รือีสูำงขึ�นัเล็กน้ัอีย 
 ด้�นัก�รส่ำงอีอีกเนืั�อีไก่สำดแช่เย็นัแช่แข็ง
เดือีนั พี่.คั. 2565 มีป็ริม�ณ 26,588 ตันั  
มูลค่ั� 2,634.44 ล้�นับ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�กเดือีนั  
เม.ย. 2565 มีป็ริม�ณ 23,458 ตันั  
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ไข่้ไก่
สถานการึณ์การึผลิต้	 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ภ�วัะตล�ดไข่ไก่เดือีนันีั� ร�คั�ไข่ไก่ 
ที�เกษตรกรข�ยสูำงขึ�นัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม�  
เนืั�อีงจ�กคัวั�มต้อีงก�รขอีงผูู้้บริโภคั 
มีน้ัอียกว่ั�ผู้ลผู้ลิตไข่ไก่ในัท้อีงตล�ด  
แนัวัโน้ัมคั�ดว่ั�เดือีนัห่น้ั�ร�คั�ทรงตัวั 
ห่รือีสูำงขึ�นัเล็กน้ัอีย
 ด้�นัก�รส่ำงอีอีกไข่ไก่สำด เดือีนั พี่.คั. 2565 
ป็ริม�ณ 21.60 ล้�นัฟ้อีง มูลค่ั� 86.51  
ล้�นับ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�กเดือีนั เม.ย. 2565 
ป็ริม�ณ 15.41 ล้�นัฟ้อีง มูลค่ั� 63.82 
ล้�นับ�ท คิัดเป็็นัร้อียละ 1.16 และร้อียละ  
13.36 ต�มลำ�ดับ ตล�ดส่ำงอีอีกที�สำำ�คััญ คืัอี 
ฮ่อีงกง สิำงค์ัโป็ร์ และเก�ห่ลีใต้ 

รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้ 
เฉล่�ยทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ร�คั�ไข่ไก่ที�เกษตรกรข�ยได้  
เฉลี�ยทั�งป็ระเทศร้อียฟ้อีงละ 327 บ�ท  
สูำงขึ�นัร้อียฟ้อีงละ 329 บ�ท ขอีงเดือีนั 
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 0.67 ภ�คัเห่นืัอี 
ร้อียฟ้อีงละ 316 บ�ท ภ�คัตะวัันัอีอีกเฉียงเห่นืัอี 
ร้อียฟ้อีงละ 335 บ�ท ภ�คักล�ง  
ร้อียฟ้อีงละ 330 บ�ท ส่ำวันัภ�คัใต้ 
ไม่มีร�ยง�นั ส่ำวันัร�คั�ลูกไก่ไข่ 
ต�มป็ระก�ศขอีงบริษัท ซีึ่.พีี่. ตัวัละ  
26.00 บ�ท ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�

มูลค่ั� 2,252.65 ล้�นับ�ท คิัดเป็็นัร้อียละ 
16.41 และร้อียละ 9.08 ต�มลำ�ดับ
 ส่ำวันัก�รส่ำงอีอีกไก่แป็รรูป็ เดือีนั  
พี่.คั. 2565 ป็ริม�ณ 52,748 ตันั  
มูลค่ั� 7,752.11 ล้�นับ�ท เพิี่�มขึ�นัจ�ก
เดือีนั เม.ย. 2565 ป็ริม�ณ 49,808 ตันั  
มูลค่ั� 7,198.93 ล้�นับ�ท คิัดเป็็นัร้อียละ  
14.42 และ ร้อียละ 11.49 ต�มลำ�ดับ  
ตล�ดส่ำงอีอีกที�สำำ�คััญ คืัอี ญี�ปุ่็นั  
สำห่ภ�พี่ยุโรป็ และเก�ห่ลีใต้

รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้ 
เฉล่�ยทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คั�ไก่เนืั�อีที�เกษตรกรข�ยได้เฉลี�ย 
ทั�งป็ระเทศ กิโลกรัมละ 42.85 บ�ท  
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 42.20 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 1.54  
โดยแยกเป็็นัร�ยภ�คั ดังนีั� ภ�คัเห่นืัอี  
กิโลกรัมละ 32.00 บ�ท ภ�คักล�ง กิโลกรัมละ 
43.25 บ�ท ภ�คัใต้ กิโลกรัมละ 44.16 บ�ท  
ส่ำวันัร�คั�ลูกไก่เนืั�อีต�มป็ระก�ศขอีง 

รึาคาขายส่งในต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ร�คั�ข�ยส่ำงไข่ไก่ (เฉลี�ยเบอีร์ 0-4)  
ในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�กกรมก�รค้ั�ภ�ยในั  

เฉลี�ยร้อียฟ้อีงละ 350 บ�ท ทรงตัวัเท่�กับ
เดือีนัที�ผู่้�นัม�

บริษัท ซีึ่.พีี่ ร�คั�เฉลี�ยอียู่ที�ตัวัละ 15.50 บ�ท  
ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�

รึาคาขายส่งในต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ร�คั�ข�ยส่ำงไก่มีชีวิัตห่น้ั�โรงฆ่�  
จ�กกรมก�รค้ั�ภ�ยในั เฉลี�ยกิโลกรัมละ  
41.50 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 42.25 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 3.05 และร�คั�
ข�ยส่ำงไก่สำดเฉลี�ยกิโลกรัมละ 56.25 บ�ท 
สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ 54.10 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 4.21
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ไข้่เป็ด 
รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้ 
เฉล่�ยทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คั�ไข่เป็็ดที�เกษตรกรข�ยได้ เฉลี�ย 
ทั�งป็ระเทศ เฉลี�ยร้อียฟ้อีงละ 368 บ�ท 
ลดลงจ�กร้อียฟ้อีงละ 369 บ�ท ขอีงเดือีนั
ที�ผู่้�นัม�ร้อียละ 0.28 โดยแยกเป็็นัร�ยภ�คั 
ดังนีั� ภ�คัเห่นืัอี ร้อียฟ้อีงละ 386 บ�ท 
ภ�คัตะวัันัอีอีกเฉียงเห่นืัอี ร้อียฟ้อีงละ  
382 บ�ท ภ�คักล�ง ร้อียฟ้อีงละ  
342 บ�ท ภ�คัใต้ ร้อียฟ้อีงละ 367 บ�ท 

รึาคาขายส่งในต้ลาดกรุึงเที่พฯ
 ร�คั�ข�ยส่ำงไข่เป็็ด คัละ ณ แห่ล่งผู้ลิต
ภ�คักล�ง จ�กกรมก�รค้ั�ภ�ยในั  
เฉลี�ยร้อียฟ้อีงละ 404 บ�ท สูำงขึ�นัจ�ก 
ร้อียฟ้อีงละ 394 บ�ท ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�
ร้อียละ 2.53

โคเนื�อ
รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้ 
เฉล่�ยทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ร�คั�โคั (ขนั�ดกล�ง) ที�เกษตรกรข�ยได้  
เฉลี�ยทั�งป็ระเทศกิโลกรัมละ 100.25 บ�ท  
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ 99.89 บ�ท  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 0.36 โดยแยก
เป็็นัร�ยภ�คั ดังนีั� ภ�คัเห่นืัอี กิโลกรัมละ  
98.31 บ�ท ภ�คัตะวัันัอีอีกเฉียงเห่นืัอี  
กิโลกรัมละ 103.17 บ�ท ภ�คักล�ง
กิโลกรัมละ 89.37 บ�ท และภ�คัใต้
กิโลกรัมละ 109.29 บ�ท
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กระบือ
รึาคาท่ี่�เกษต้รึกรึขายได้ 
เฉล่�ยทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คั�กระบือี (ขนั�ดกล�ง) ที�เกษตรกร
ข�ยได้เฉลี�ยทั�งป็ระเทศ กิโลกรัมละ  
82.20 บ�ท สูำงขึ�นัจ�กกิโลกรัมละ  
82.80 บ�ท ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 0.73  
โดยแยกเป็็นัร�ยภ�คั ดังนีั� ภ�คัเห่นืัอี  
กิโลกรัมละ 91.60 บ�ท ภ�คัตะวัันัอีอีก
เฉียงเห่นืัอี กิโลกรัมละ 81.10 บ�ท  
ส่ำวันัภ�คักล�ง และภ�คัใต้ ไม่มีร�ยง�นัร�คั�

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(สุำกร)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 69.24 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 90.63 97.34 100.63 99.70

ร�คั�ข�ยส่ำง ณ แห่ล่งผู้ลิต
ภ�คักล�ง กรมก�รค้ั�ภ�ยในั

73.93 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 88.70 93.75 100.50 100.50 100.50

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(ไก่เนืั�อี)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 34.39 33.08 32.1 35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 41.32 42.65 42.20 42.85

ร�คั�ข�ยส่ำงห่น้ั�โรงฆ่� 
กรมก�รค้ั�ภ�ยในั

29.36 29.12 29.5 33.3 37.5 38.22 38.22 39.00 41.00 41.00 42.25 41.50

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(ไข่ไก่)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 296 289 284 278 287 299 299 307 320 327 329 327

ร�คั�ข�ยส่ำงตล�ดกรุงเทพี่ฯ 
กรมก�รค้ั�ภ�ยในั

345 310 305 308 313 285 326 347 362 366 350 350

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(ไข่เป็็ด)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 353 354 354 354 357 364 365 365 369 369 368 368

ร�คั�ข�ยส่ำงตล�ดกรุงเทพี่ฯ 
กรมก�รค้ั�ภ�ยในั

357 390 395 395 405 395 370 365 385 394 404 402

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(โคัเนืั�อี)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 95.05 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.56 99.81 100.25 99.89 100.25

รายการ มิิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส่.ค.	64 ก.ย.	64 ต.ค.	64 พ.ย.	64 ธ.ค.	64 มิ.ค.	65 ก.พ.	65 ม่ิ.ค.	65 เมิ.ย.	65 พ.ค.	65

(กระบือี)ร�คั�เกษตรกรข�ยได้ 74.65 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 82.27 82.20 82.80 82.20

โดย นั�งสำ�วัจุฑ์�ม�ศ สำังข์อีุดม
นั�ยดรงคั ติระดำ�รงคั์กุล 

สำำ�นัักวัิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สถานการึณ์สัต้ว์นำ�าท่ี่�สำาคัญ
ปรึะจำาเดือนพฤษภาคม	2565	 
และแนวโน้ม
	 1.	สถานการึณ์การึผลิต้ 
เดือนพฤษภาคม	2565
 สำถึ�นัก�รณ์ผู้ลผู้ลิตสัำตว์ันัำ��ในัเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม พี่บว่ั� ไม่มีร�ยง�นัป็ริม�ณ 
สัำตว์ันัำ��ที�จำ�ห่น่ั�ยในัตล�ดกล�งอีงค์ัก�ร
สำะพี่�นัป็ล�กรุงเทพี่ฯ ในัขณะที�ร�คั� 
สัำตว์ันัำ��ที�เกษตรกรข�ยได้ในัเดือีนั
พี่ฤษภ�คัมที�มีแนัวัโน้ัมลดลง คืัอี กุ้งข�วั
แวันันั�ไม ป็ล�ดุกบิ�กอุีย ป็ล�ทู  
ป็ล�ช่อีนั และป็ล�เป็็ด ส่ำวันัสัำตว์ันัำ�� 
ชนิัดอืี�นั ๆ คืัอี ห่มึกกระดอีง ไม่มีร�ยง�นั
ร�คั�สำถึ�นัก�รณ์ข่�วัที�สำำ�คััญ ดังนีั�

	 การเข้มิงวัดมิาตรการควับคุมิการแพร่

ระบาดของโควิัด	-	19	ท้ี่าที่ายเศึรษฐกิจัจ่ัน 

ในระยะยาวั
 เมื�อีวัันัที� 20 พี่ฤษภ�คัม 2565  
มีร�ยง�นัข่�วัจ�ก Seafood Source ว่ั�  
รัฐบ�ลจีนัสัำ�งปิ็ดตล�ดค้ั�ส่ำงอี�ห่�รทะเล 
ในัมห่�นัคัรปั็กกิ�ง เมือีงห่ลวังขอีงจีนั  
ห่ลังตรวัจพี่บว่ั�ผูู้้ค้ั�ในัตล�ดติดเชื�อีโคัวิัด - 19  
เพืี่�อีคัวับคุัมก�รแพี่ร่ระบ�ดและตอีบสำนัอีง
นัโยบ�ยให้่โคัวิัดเป็็นัศูนัย์ขอีงจีนั  
(Zero - COVID Policy) ซึึ่�งก�รปิ็ดตล�ด
ค้ั�ส่ำงคัรั�งนีั� ทำ�ให้่รัฐบ�ลจีนัเข้มงวัด 
ในัก�รตรวัจสำอีบและตรวัจห่�เชื�อีจ�ก 
ผูู้้ที�เกี�ยวัข้อีงกับกิจกรรมต่�งๆขอีงตล�ด  
โดยเฉพี่�ะคันัขับรถึบรรทุกที�มีก�รขนัสิำนัค้ั�

อี�ห่�รทะเลจ�กเมือีงท่�และเมือีงอืี�นัๆ  
ที�สำำ�คััญที�จะเข้�ม�ส่ำงสิำนัค้ั�อี�ห่�รทะเล 
ในัมห่�นัคัรปั็กกิ�ง ซึึ่�งทำ�ให้่ผูู้้ป็ระกอีบก�ร
และผูู้้ค้ั�อี�ห่�รทะเลในัมห่�นัคัรปั็กกิ�ง 
ได้รับผู้ลกระทบเพิี่�มขึ�นัจ�กเดิมที�มีก�ร 
ปิ็ดเมือีงอีย่�งมห่�นัคัรเซีึ่�ยงไฮ้ในัช่วังเดือีนั
มีนั�คัม - เมษ�ยนั นัับตั�งแต่พี่บก�รระบ�ด
ระลอีกให่ม่ขอีงโคัวิัด - 19 สำ�ยพัี่นัธ์ุ 
โอีมิคัรอีนั ทำ�ให้่ยอีดข�ยอี�ห่�รทะเล 
ในัมห่�นัคัรปั็กกิ�งลดลงถึึงร้อียละ 16.05 
ในัเดือีนัเมษ�ยนัเมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันั
ขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� นัอีกจ�กนีั� ยังทำ�ให้่ยอีดข�ย 
อี�ห่�รทะเลทั�งป็ระเทศลดลงถึึงร้อียละ  
11.10 เมื�อีเทียบกับช่วังเดียวักันัขอีงปี็ 
ที�ผู่้�นัม�เช่นักันั ซึึ่�งมีแนัวัโน้ัมที�จะมีก�ร 
เข้มงวัดปิ็ดเมือีงอืี�นัๆ ที�พี่บผูู้้ติดเชื�อี 
สำ�ยพัี่นัธ์ุนีั�ม�กขึ�นัด้วัย ทำ�ให้่จีนัสูำญเสีำย 
ร�ยได้จ�กก�รเก็บภ�ษีเฉพี่�ะในัช่วังเดือีนั
เมษ�ยนันัั�นัสูำงถึึงร้อียละ 41 เมื�อีเทียบกับ
ช่วังเดียวักันัขอีงปี็ที�ผู่้�นัม� ซึึ่�งยังส่ำงผู้ลต่อี 
ผูู้้ป็ระกอีบก�รต่�งช�ติที�เข้�ม�ลงทุนั 
ในัจีนัด้วัย 

	 2.	สถานการึณ์การึต้ลาด
เดือนพฤษภาคม	2565
	 ผู้ปีระกอบการเว่ัยดนามิสั่�งซ้ื้�อทูี่น่าเพ้�อ

ส่่งออกมิากขึ�น
 เมื�อีวัันัที� 11 พี่ฤษภ�คัม 2565  
มีร�ยง�นัจ�ก Vietnam Association of 
Seafood Exporters and Importers ว่ั�  
นั�ย Huynh Dac Tri ผูู้้จัดก�รบริษัท  

T&H NT ห่นึั�งในัผูู้้ป็ระกอีบก�รอี�ห่�ร
แป็รรูป็ขอีงจังห่วััด Khanh Hoa ขอีง
เวีัยดนั�ม เปิ็ดเผู้ยว่ั� สำถึ�นัก�รณ์ส่ำงอีอีก
ทูน่ั�กระป๋็อีงไป็ยังสำห่ภ�พี่ยุโรป็ และ
สำห่รัฐอีเมริก�ดีขึ�นั โดยเฉพี่�ะช่วังนีั�ที�เข้�สู่ำ 
ฤดูร้อีนั ทำ�ให้่มียอีดข�ยและส่ำงอีอีกม�กขึ�นั  
ทำ�ให้่ผูู้้ป็ระกอีบก�รมีคัวั�มต้อีงก�รวััตถุึดิบ
ทูน่ั�เพืี่�อีใช้ในัก�รแป็รรูป็ม�กขึ�นั อีย่�งไร
ก็ต�ม ป็ริม�ณผู้ลผู้ลิตที�ได้จ�กทูน่ั� 
ในัเวีัยดนั�มข�ดแคัลนัมีไม่เพีี่ยงพี่อี ทำ�ให้่
ผูู้้ป็ระกอีบก�รมียอีดสัำ�งซืึ่�อีในัก�รนัำ�เข้�
วััตถุึดิบทูน่ั�เพืี่�อีใช้ในัโรงง�นัแป็รรูป็และ
ส่ำงอีอีกม�กขึ�นั โดยเฉพี่�ะก�รส่ำงอีอีกทูน่ั�
กระป๋็อีงไป็ยังสำห่รัฐอีเมริก�ที�มีก�รส่ำงอีอีก 
เพิี่�มขึ�นัอีย่�งต่อีเนืั�อีงนัับตั�งแต่เดือีนั
กรกฎ�คัม 2564 ที�ผู่้�นัม� ทำ�ให้่ 
ผูู้้ป็ระกอีบก�รแต่ละร�ยในัจังห่วััดนัั�นั 
มีคัวั�มต้อีงก�รวััตถุึดิบเพืี่�อีแป็รรูป็ 
และส่ำงอีอีกเพิี่�มขึ�นัเฉลี�ยเดือีนัละ  
100 - 150 ตันั นัอีกจ�กนีั� ยังส่ำงผู้ลทำ�ให้่
ร�คั�วััตถุึดิบทูน่ั�สูำงขึ�นัในัรอีบ 10 ปี็  
โดยเพิี่�มขึ�นัเป็็นั 160,000 ดอีงต่อีกิโลกรัม 
จ�กป็กติที�ร�คั�เฉลี�ย 110,000 - 120,000 
ดอีงต่อีกิโลกรัม 

	 3.	ความเคลื�อนไหวของรึาคา
เดือนพฤษภาคม	2565
 ร�คั�สัำตว์ันัำ��ที�สำำ�คััญบ�งชนิัดในัเดือีนั
พี่ฤษภ�คัม 2565 มีคัวั�มเคัลื�อีนัไห่วั ดังนีั�

	 3.1	กุ้งขาวัแวันนาไมิขนาด	60-70	ตัวั/กก.
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้กิโลกรัมละ 
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148.64บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก 151.99  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 2.20
 ร�คั�ข�ยส่ำงกุ้งข�วัขนั�ดกล�ง  
(70 ตัวั/กก.) จ�กตล�ดทะเลไทย  
กิโลกรัมละ 142.06 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก  
139.69 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�
ร้อียละ 1.70

	 3.2	ปีลิาห่มึิกกระดองส่ดขนาดกลิาง
 ไม่มีร�ยง�นัร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้ 
ขณะที�ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ  
จ�กอีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล�กิโลกรัมละ  
246.21 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก 180.00 
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ  
36.78

	 3.3	ปีลิาทูี่ส่ดขนาดกลิาง
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้กิโลกรัมละ  
66.83 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก 67.72  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 1.31
 ร�คั�ข�ยส่ำงป็ล�ทูในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ
จ�กอีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� กิโลกรัมละ  
85.00 บ�ท ร�คั�ทรงตัวัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม�

	 3.4	ปีลิาช่อนส่ดขนาดกลิาง
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้กิโลกรัมละ  
80.01 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก 81.37  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 0.81
 ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�ก
อีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� กิโลกรัมละ 123.45 บ�ท 
ร�คั�ลดลงจ�ก 140.00 บ�ท/กิโลกรัม 
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 11.82

	 3.5	ปีลิาดุกบิ�กอุยส่ดขนาด	3-	4	ตัวั/กก.
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้กิโลกรัมละ  
58.97 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก 59.29  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 0.54
 ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�ก
อีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� กิโลกรัมละ 71.72 บ�ท  
ร�คั�ลดลงจ�ก 80.00 บ�ท/กิโลกรัม  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 10.35

	 3.6	ปีลิาเป็ีดแลิะปีลิาป่ีน
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยป็ล�เป็็ดได้
กิโลกรัมละ 6.83 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก  
7.90 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�
ร้อียละ 13.54
 ร�คั�ข�ยส่ำงป็ล�ป่็นัชนิัดโป็รตีนั 60% 
ขึ�นัไป็ เบอีร์ 2 ในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�ก
กรมก�รค้ั�ภ�ยในักิโลกรัมละ 36.00 บ�ท 
ร�คั�ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�

	 4.	แนวโน้มของรึาคาเดือน
มิถุนายน	2565	
 จ�กก�รศึกษ�วิัเคัร�ะห์่ท�งสำถิึติ  
คั�ดคัะเนัแนัวัโน้ัมขอีงร�คั�เดือีนั 
มิถุึนั�ยนั 2565 ดังนีั�

	 4.1	กุ้งขาวัแวันนาไมิขนาด	70	ตัวั/กก.
 คั�ดว่ั�ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้คั�ดว่ั�
จะกิโลกรัมละ 150.00 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก 
148.64 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัก่อีนั 
ร้อียละ 0.91
 ร�คั�ข�ยส่ำงกุ้งข�วั (70 ตัวั/กก.)  
จ�กตล�ดทะเลไทย จ.สำมุทรสำ�คัร คั�ดว่ั�
จะกิโลกรัมละ 140.00 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก  
142.06 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัก่อีนั 
ร้อียละ 1.47

	 4.2	ปีลิาห่มึิกกระดองส่ด
 คั�ดว่ั� จะไม่มีร�ยง�นัร�คั�ที�ช�วัป็ระมง 
ข�ยได้ ขณะที� ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ด
กรุงเทพี่ฯ จ�กอีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� คั�ดว่ั� 
จะกิโลกรัมละ 260.00 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก  
246.21 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม�
ร้อียละ 5.60

	 4.3	ปีลิาทูี่ส่ดขนาดกลิาง
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้คั�ดว่ั�จะ
กิโลกรัมละ 66.22 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก  
66.83 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัก่อีนั 
ร้อียละ 0.91
 ร�คั�ข�ยส่ำงป็ล�ทูในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ
จ�กอีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� กิโลกรัมละ  
85.00 บ�ท ร�คั�ทรงตัวัจ�กเดือีนัที�ผู่้�นัม�

	 4.4	ปีลิาช่อนส่ดขนาดกลิาง
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้คั�ดว่ั�จะ
กิโลกรัมละ 79.65 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก  
80.01 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัก่อีนั 
ร้อียละ 0.45
 ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ  
คั�ดว่ั�จะกิโลกรัมละ 120.00 บ�ท  
ร�คั�ลดลงจ�ก 123.45 บ�ท/กิโลกรัม  
ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 2.88

	 4.5	ปีลิาดุกบิ�กอุย
 ร�คั�ที�ช�วัป็ระมงข�ยได้กิโลกรัมละ 
59.55 บ�ท ร�คั�เพิี่�มขึ�นัจ�ก 58.97  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัก่อีนั ร้อียละ 1.00
 ร�คั�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�ก
อีงค์ัก�รสำะพี่�นัป็ล� คั�ดว่ั�จะกิโลกรัมละ  
70.00 บ�ท ร�คั�ลดลงจ�ก 71.72  
บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนัที�ผู่้�นัม� ร้อียละ 2.46

	 4.6	ปีลิาเป็ีดแลิะปีลิาป่ีน
 ร�คั�ป็ล�เป็็ดที�ช�วัป็ระมงข�ยได้ 
คั�ดว่ั�จะกิโลกรัมละ 6.87 บ�ท ร�คั� 
เพิี่�มขึ�นัจ�ก 6.83 บ�ท/กิโลกรัม ขอีงเดือีนั
ก่อีนัร้อียละ 0.50
 ร�คั�ป็ล�ป่็นัเบอีร์ 2 ชนิัดโป็รตีนั 60% 
ขึ�นัไป็ ในัตล�ดกรุงเทพี่ฯ จ�กกรมก�รค้ั�
ภ�ยในั คั�ดว่ั�จะกิโลกรัมละ 36.00 บ�ท 
ร�คั�ทรงตัวัเท่�กับเดือีนัที�ผู่้�นัม�

โดย นั�งวัรม� นัพี่รัตน์ั
นั�ยป็วัเรศ เมือีงสำมบัติ

นั�งสำ�วัชญ�ด� อี�จสุำโพี่ธิ�
สำำ�นัักวิัจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่่ง

พี่.คั. 64 53.33 80.00

มิ.ย. 25.00 80.00

ก.คั. 25.00 80.00

สำ.คั. 25.00 80.00

ก.ย. 25.00 80.00

ต.คั. 25.00 80.00

พี่.ย. 34.40 80.00

ธ.คั. 38.06 80.00

ม.คั. 65 48.68 80.00

ก.พี่. 54.51 80.00

มี.คั. 61.66 80.00

เม.ย. 59.29 80.00

พี่.คั. 58.97 71.72

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่่ง

พี่.คั. 64 76.56 140.00

มิ.ย. 76.16 140.00

ก.คั. 76.36 140.00

สำ.คั. 77.15 140.00

ก.ย. 78.54 140.00

ต.คั. 78.28 140.00

พี่.ย. 78.17 140.00

ธ.คั. 78.93 140.00

ม.คั. 65 81.66 140.00

ก.พี่. 79.60 140.00

มี.คั. 81.37 140.00

เม.ย. 79.37 140.00

พี่.คั. 80.01 123.45

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่่ง

พี่.คั. 64 138.99 132.20

มิ.ย. 141.14 139.60

ก.คั. 134.84 128.65

สำ.คั. 126.04 119.60

ก.ย. 123.71 120.00

ต.คั. 127.49 129.17

พี่.ย. 146.90 153.60

ธ.คั. 163.29 170.20

ม.คั. 65 178.24 184.78

ก.พี่. 178.17 179.05

มี.คั. 166.31 158.52

เม.ย. 151.99 139.69

พี่.คั. 148.64 142.06
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ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.
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กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พี่.คั. 64 - 220.00

มิ.ย. 100.00 220.00

ก.คั. 100.00 220.00

สำ.คั. 104.00 220.00

ก.ย. 150.00 185.33

ต.คั. 110.00 180.00

พี่.ย. 100.00 180.00

ธ.คั. 100.00 180.00

ม.คั. 65 100.00 180.00

ก.พี่. - 180.00

มี.คั. - 180.00

เม.ย. - 180.00

พี่.คั. - 246.21

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่่ง

พี่.คั. 64 9.12 31.94

มิ.ย. 6.57 32.00

ก.คั. 7.70 32.00

สำ.คั. 6.62 32.67

ก.ย. 6.57 33.00

ต.คั. 6.56 33.83

พี่.ย. 6.57 33.77

ธ.คั. 6.58 32.40

ม.คั. 65 8.07 32.00

ก.พี่. 6.89 32.42

มี.คั. 6.99 34.13

เม.ย. 7.90 36.00

พี่.คั. 6.83 36.00

เด้อน ราคาเกษตรกร ราคาขายส่่ง

พี่.คั. 64 73.52 80.83

มิ.ย. 76.11 80.00

ก.คั. 79.38 85.00

สำ.คั. 66.40 85.00

ก.ย. 72.22 85.00

ต.คั. 73.35 85.00

พี่.ย. 71.22 85.00

ธ.คั. 70.79 85.00

ม.คั. 65 70.51 85.00

ก.พี่. 66.65 85.00

มี.คั. 66.28 85.00

เม.ย. 67.72 85.00

พี่.คั. 66.83 85.00

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

300

250

200

150

100

50

ราคา
(บาท/กก.)

เดือน

ปลาหมึก

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. พ.ค.มิ.ย. ก.ย.
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กรมุประมุง...ประกาศ “ฤดูนำ�าแดง 2565” คุ้มุครองสัตว์นำ�าจืดมีุไข่้ 
ทั�วประเทศ ยำ�ายังคงกฎหมุายฉบับเดิมุ เริ�มุ 16 พ.ค. 65 นี�

 เมืุ�อวันที� 17 พฤษภาคมุ 2565 กรมุประมุง ประกาศมุาตรการ 
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นำ�าจืดในฤดูสัตว์นำ�าจืดมีุไข่้ หรือวางไข่้  
เลี�ยงตัวอ่อน โดยการกำาหนดเครื�องมืุอ วิธีการทำาการประมุง  
และเงื�อนไข้การทำาประมุง เพื�อคุ้มุครองปลานำ�าจืดให้มีุโอกาส
ได้เติบโตแพร่ข้ยายพันธ์ุ โดยแบ่งพื�นที� และระยะเวลาการบังคับ 
ใช้่กฎหมุาย ออกเปน็ 3 ระยะตามุความุเหมุาะสมุข้องระบบ
นิเวศข้องแต่ละพื�นที� และเพื�อลดผลกระทบที�เกิดกับ 
วิถีั่การทำาประมุงข้องช่าวบ้าน

โดยเริ�ม 16 พี่ฤษภ�คัม 2565 นีั�  
ขอีคัวั�มร่วัมมือีช�วัป็ระมงป็ฏิิบัติต�ม
กฎห่ม�ยโดยเคัร่งคัรัดในัช่วังฤดูนัำ��แดง
 “ฤดูนัำ��แดง” ห่ม�ยถึึง ช่วังระยะ
เวัล�ที�นัำ��ในัแม่นัำ��ลำ�คัลอีงเพิี่�มสูำงขึ�นั
อีย่�งต่อีเนืั�อีงจ�กป็ริม�ณนัำ��ฝึนัจำ�นัวันั
ม�กชะล้�งห่น้ั�ดินัและพัี่ดพี่�ตะกอีนั
ธ�ตุอี�ห่�รต่�งๆ ลงสู่ำแม่นัำ��ลำ�คัลอีง  
ทำ�ให้่นัำ��กล�ยเป็็นัสีำแดง ซึึ่�งเป็็นัปั็จจัย 
ในัก�รกระตุ้นัให้่สัำตว์ันัำ��มีก�รผู้สำมพัี่นัธ์ุ  
และวั�งไข่ ซึึ่�งจะเป็็นัก�รเพิี่�มป็ริม�ณ 
ป็ระช�กรสัำตว์ันัำ��ให้่แก่แห่ล่งนัำ��

 นั�ยถึ�วัร ทันัใจ รอีงอีธิบดี 
กรมป็ระมง ในัฐ�นัะโฆษกกรมป็ระมง  
เปิ็ดเผู้ยว่ั� ตลอีดระยะเวัล�ที�ผู่้�นัม� 
กรมป็ระมงได้มีก�รผู้ลิตพัี่นัธ์ุสัำตว์ันัำ�� 
ป็ล่อียลงสู่ำแห่ล่งนัำ��ธรรมช�ติ  
เพืี่�อีเป็็นัก�รเพิี่�มผู้ลผู้ลิตคัวับคู่ัไป็กับ 
ก�รใช้ม�ตรก�รบริห่�รจัดก�รทรัพี่ย�กร 
สัำตว์ันัำ��จืดในัฤดูป็ล�นัำ��จืดมีไข่ ด้วัยก�ร
กำ�ห่นัดห้่�มใช้เคัรื�อีงมือีทำ�ก�รป็ระมง 
ที�มีป็ระสิำทธิภ�พี่สูำงจับสัำตว์ันัำ��จืด 
ในัช่วังเวัล�และพืี่�นัที�นัำ��จืดพี่ร้อีมกันั 
ทั�วัป็ระเทศ เพืี่�อีเปิ็ดโอีก�สำให้่ทรัพี่ย�กร

สัำตว์ันัำ��ได้ฟ้้�นัตัวัเกิดขึ�นัให่ม่ทดแทนั
และดำ�รงอียู่อีย่�งยั�งยืนัเช่นัเดียวักับ
ม�ตรก�รปิ็ดอ่ี�วัขอีงฝัึ�งทะเล และ 
จ�กก�รเก็บข้อีมูลท�งวิัช�ก�รพี่บว่ั�สำภ�พี่ 
ภูมิอี�ก�ศ และป็ริม�ณนัำ��ในัแต่ละพืี่�นัที�
ยังคังสำอีดคัล้อีงกับชีวัวิัทย�ก�รสืำบพัี่นัธ์ุ
ขอีงสัำตว์ันัำ��จืด ซึึ่�งส่ำวันัให่ญ่มีก�รวั�งไข่
อียู่ในัช่วังเดือีนัพี่ฤษภ�คัมถึึงกันัย�ยนั  
และจ�กผู้ลก�รป็ระเมินัท�งวิัช�ก�ร
ม�ตรก�รฤดูนัำ��แดง ปี็ 2564 พี่บว่ั�
ป็ริม�ณพ่ี่อีแม่พัี่นัธ์ุสัำตว์ันัำ��มีคัวั�มใกล้เคีัยง 
กับช่วังเวัล�ที�ผู่้�นัม�ส่ำงผู้ลให้่พ่ี่อีแม่พัี่นัธ์ุ
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สัำตว์ันัำ��จืดมีโอีก�สำได้สืำบพัี่นัธ์ุวั�งไข่ 
ในัช่วังเวัล�ที�เห่ม�ะสำมในัแต่ละพืี่�นัที�ดังกล่�วั
 ป็ระกอีบกับข้อีมูลจ�กก�รคั�ดก�รณ์ 
ขอีงกรมอุีตุนิัยมวิัทย� ที�ระบุว่ั� 
สำภ�วัะล�นีัญ�จะต่อีเนืั�อีงไป็จนัถึึงช่วัง
เดือีนัสิำงห่�คัม 2565 ทำ�ให้่ช่วังกล�ง
เดือีนัพี่ฤษภ�คัมจะมีป็ริม�ณนัำ��ฝึนั 
เพิี่�มม�กขึ�นัและต่อีเนืั�อีง โดยป็ริม�ณ 
นัำ��ฝึนัในัปี็ 2565 จะมีลักษณะก�ร 
กระจ�ยตัวัร�ยเดือีนัคัล้�ยคัลึงกับปี็ 2552  
คืัอีฝึนัตกเร็วักว่ั�ป็กติ ป็ริม�ณนัำ��ฝึนั 
ในั 6 เดือีนัแรกจะมีป็ริม�ณเพิี่�มขึ�นั 
ก่อีนัก�รป็ระก�ศฤดูฝึนั ซึึ่�งส่ำงผู้ล
ให้่ป็ริม�ณนัำ��ฝึนัทั�วัทุกภ�คัขอีง
ป็ระเทศไทยสูำงกว่ั�ป็กติ นัั�นัห่ม�ยถึึงว่ั�  
ช่วังระยะเวัล�ดังกล่�วัจะเข้�สู่ำช่วัง 
ฤดูนัำ��แดง และเพืี่�อีให้่ก�รบริห่�รจัดก�ร
ทรัพี่ย�กรธรรมช�ติ ก�รรักษ�สัำตว์ันัำ�� 
และระบบนิัเวัศเกิดคัวั�มยั�งยืนั  
ต�มม�ตรก�รบริห่�รจัดก�รทรัพี่ย�กร
ฤดูสัำตว์ันัำ��จืดมีไข่ (ฤดูนัำ��แดง)  
กรมป็ระมงจึงเห็่นัคัวัรยังคังใช้ป็ระก�ศ
ฉบับเดิม ในัก�รกำ�ห่นัดพืี่�นัที� ระยะเวัล�
ฤดูสัำตว์ันัำ��จืดมีไข่ ห่รือีวั�งไข่ เลี�ยงตัวั
วััยอ่ีอีนั และกำ�ห่นัดเคัรื�อีงมือี วิัธีก�ร
ทำ�ก�รป็ระมง เงื�อีนัไขในัก�รทำ�ก�ร
ป็ระมง โดยแบ่งพืี่�นัที�และระยะเวัล� 
ก�รบังคัับใช้กฎห่ม�ยอีอีกเป็็นั 3 ระยะ
ต�มคัวั�มเห่ม�ะสำมขอีงระบบนิัเวัศน์ั 
แต่ละพืี่�นัที� โดยกำ�ห่นัดห้่�มมิให้่ผูู้้ใด
ทำ�ก�รป็ระมงในัฤดูสัำตว์ันัำ��จืดมีไข่ 
ในัห้่วังเวัล�และพืี่�นัที� ดังต่อีไป็นีั�
 • วัันัที� 16 พี่ฤษภ�คัม 2565 ถึึง
วัันัที� 15 สิำงห่�คัม 2565 : ในัพืี่�นัที� 33 
จังห่วััด ได้แก่ เชียงร�ย เชียงให่ม่  
น่ั�นั พี่ะเย� แพี่ร่ แม่ฮ่อีงสำอีนั ลำ�ป็�ง  
ลำ�พูี่นั อุีตรดิตถ์ึ ต�ก กำ�แพี่งเพี่ชร  
พิี่ษณุโลก สุำโขทัย พิี่จิตร เลย อุีดรธ�นีั  
ห่นัอีงคั�ย บึงก�ฬ นัคัรพี่นัม  
สำกลนัคัร ก�ญจนับุรี ร�ชบุรี เพี่ชรบุรี  
ป็ระจวับคีัรีขันัธ์ ชุมพี่ร สุำร�ษฎร์ธ�นีั  
นัคัรศรีธรรมร�ช ระนัอีง พัี่งง� ภูเก็ต 
กระบี� ตรัง และสำตูล

 • วัันัที� 1 มิถุึนั�ยนั 2565 ถึึงวัันัที�  
31 สิำงห่�คัม 2565 : ในัพืี่�นัที� 39 
จังห่วััด ได้แก่ ห่นัอีงบัวัลำ�ภู  
ขอีนัแก่นั ชัยภูมิ นัคัรร�ชสีำม�  
มห่�สำ�รคั�ม ก�ฬสิำนัธ์ุ ร้อียเอ็ีด  
มุกด�ห่�ร ยโสำธร อีำ�นั�จเจริญ  
อุีบลร�ชธ�นีั ศรีสำะเกษ สุำรินัทร์  
บุรีรัมย์ เพี่ชรบูรณ์ นัคัรสำวัรรค์ั  
ชัยนั�ท อุีทัยธ�นีั สิำงห์่บุรี ลพี่บุรี  
อ่ี�งทอีง พี่ระนัคัรศรีอียุธย� ป็ทุมธ�นีั  
สุำพี่รรณบุรี สำระบุรี นัคัรป็ฐม นันัทบุรี  
กรุงเทพี่มห่�นัคัร สำมุทรป็ร�ก�ร  
สำมุทรสำ�คัร สำมุทรสำงคัร�ม นัคัรนั�ยก  
ป็ร�จีนับุรี สำระแก้วั ฉะเชิงเทร� ชลบุรี 
ระยอีง จันัทบุรี และตร�ด
 • วัันัที� 1 กันัย�ยนั 2565 ถึึงวัันัที�  
30 พี่ฤศจิก�ยนั 2565 : ในัพืี่�นัที�  
5 จังห่วััด ได้แก่ พัี่ทลุง สำงขล�  
ปั็ตต�นีั นัร�ธิวั�สำ และยะล�
 โดยเคัรื�อีงมือี วิัธีก�รทำ�ก�รป็ระมง 
ที�อีนุัญ�ตให้่สำ�ม�รถึทำ�ก�รป็ระมงในัฤดู
สัำตว์ันัำ��จืดมีไข่ได้ มีดังนีั�
 1. เบ็ดทุกชนิัด ยกเว้ันั เบ็ดร�วั  
เบ็ดพี่วังที�ทำ�ก�รป็ระมงโดยวิัธีก�ร 
กระช�ก ห่รือีก�รใช้เคัรื�อีงมือีอืี�นัใด 
ที�มีลักษณะคัล้�ยคัลึงกันั
 2. ตะแกรง สำวิัง ช้อีนั ยอี ห่รือี 
ชนั�ง ซึึ่�งมีขนั�ดป็�กกว้ั�งไม่เกินั 
2 เมตร และไม่ทำ�ก�รป็ระมงด้วัย 
วิัธีป็ระด�ตั�งแต่สำ�มเคัรื�อีงมือีขึ�นัไป็
 3. สุ่ำม ฉมวัก และส้ำอีม
 4. ไซึ่ ตุ้ม อีีจู้ ลันั
 5. แห่ที�มีคัวั�มลึกไม่เกินั 6 ศอีก  
(3 เมตร)
 6. ก�รทำ�ก�รป็ระมงเพืี่�อีก�รศึกษ�  
วิัจัย ทดลอีงท�งวิัช�ก�ร ห่รือีในัพืี่�นัที�
โคัรงก�รที�ดำ�เนิันัก�รขอีงท�งร�ชก�ร  
ต้อีงได้รับอีนุัญ�ตเป็็นัห่นัังสืำอีจ�กอีธิบดี
กรมป็ระมง
 ทั�งนีั� ห่�กผูู้้ใดฝ่ึ�ฝ้ึนัต�มป็ระก�ศฯ  
ม�ตร� 70 แห่่งพี่ระร�ชกำ�ห่นัดก�ร
ป็ระมง พี่.ศ.2558 และที�แก้ไขเพิี่�มเติม  
มีโทษป็รับตั�งแต่ห้่�พัี่นัถึึงห้่�ห่มื�นับ�ท 

ห่รือีป็รับจำ�นัวันัห้่�เท่�ขอีงมูลค่ั�สัำตว์ันัำ��
ที�ได้จ�กก�รทำ�ป็ระมง
 นัอีกจ�กนีั� กรมป็ระมง
ยังป็ระช�สัำมพัี่นัธ์เผู้ยแพี่ร่คัวั�มรู้ 
คัวั�มเข้�ใจแก่ป็ระช�ชนั ให้่เข้�ใจ 
ถึึงคัวั�มสำำ�คััญขอีงทรัพี่ย�กรสัำตว์ันัำ��  
สำร้�งจิตสำำ�นึักในัก�รห่วังแห่นัอีนุัรักษ์
ทรัพี่ย�กรสัำตว์ันัำ��ที�มีอียู่ในัท้อีงถิึ�นัขอีงตนั
 ทั�งนีั� เนืั�อีงจ�กก�รกำ�ห่นัดฤดูป็ล�
วั�งไข่ในัช่วังฤดูนัำ��แดงนัั�นั เป็็นัห่นึั�งในั
ม�ตรก�รที�ใช้คัวับคุัมก�รทำ�ก�รป็ระมง
เพืี่�อีลดก�รทำ�ล�ยทรัพี่ย�กรสัำตว์ันัำ�� 
ต�มกฎห่ม�ยเท่�นัั�นั อีย่�งไรก็ต�ม 
ก�รอีนุัรักษ์ทรัพี่ย�กรที�แท้จริงต้อีง 
เริ�มที�จิตสำำ�นึักขอีงป็ระช�ชนัทุกคันั  
ซึึ่�งเป็็นัเจ้�ขอีงทรัพี่ย�กรธรรมช�ติ  
และก�รตระห่นัักถึึงคุัณค่ั�ขอีง
ทรัพี่ย�กรที�มีอียู่รู้จักใช้ ร่วัมกันัดูแล 
และรักษ�ไว้ัให้่มีอียู่อีย่�งยั�งยืนัเพืี่�อี 
ลูกห่ล�นัขอีงตนัต่อีไป็...รอีงอีธิบดี 
กรมป็ระมง กล่�วั

“ฤดูนำ�าแดง” หมุายถึั่ง 
ช่่วงระยะเวลาที�นำ�าในแมุ่นำ�า

ลำาคลองเพิ�มุสูงขึ้�น 
อย่างต่อเนื�องจาก

ปริมุาณนำ�าฝนจำานวนมุาก
ช่ะล้างหน้าดินและพัดพา
ตะกอนธาตุอาหารต่างๆ 

ลงสู่แมุ่นำ�าลำาคลอง  
ทำาให้นำ�ากลายเป็นสีแดง 
ซึี�งเปน็ปจัจัย ในการ 

กระตุ้นให้สัตว์นำ�า 
มีุการผสมุพันธ์ุ  

และวางไข่้
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รึาคาขายปล่ก	(เงินสด)	พันธิุ์สุกรึ	ไก่และเป็ดในต้ลาดกรึุงเที่พฯ
ห่นั่วัย : บ�ท/ตัวั

รายการ
2564 2565

เมิ.ย. พ.ค. มิิ.ย ก.ค. ส่.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ค. ก.พ. ม่ิ.ค. เมิ.ย.

ลูกสุำกรขุนั 2,800 2,643 2,556 2,524 1,960 1,630 1,800 2,431 2,732 3,644 3,048 2,856 3,236 

ลูกไก่ไข่อี�ยุ 1 วัันั 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00 26.00 26.00

ลูกไก่เนืั�อีอี�ยุ 1 วัันั 11.00 10.50 10.50 10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26 15.50 15.50 15.50 

ลูกเป็็ดไข่ซีึ่พีี่ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่่�มิา	: สำม�คัมผูู้้ผู้ลิตอี�ห่�รสำัตวั์ไทย

รึาคาขายส่ง	(เงินสด)	อาหารึสัต้ว์สำาเร็ึจรูึปในต้ลาดกรุึงเที่พฯ
ห่น่ัวัย : บ�ท/30 ก.ก.

รายการ
2564 2565

เมิ.ย. พ.ค. มิิ.ย ก.ค. ส่.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ค. ก.พ. ม่ิ.ค. เมิ.ย.

ห่ัวัอาห่าร	

ไก่รุ่นั - เนืั�อี 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่นั - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

ห่มูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

ห่มูรุ่นั 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

ห่มูเนืั�อี 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาห่ารส่ำาเร็จัรูปีผง	

ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาห่ารส่ำาเร็จัรูปีเมิ็ด

ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

ห่มูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

ห่มูรุ่นัขุนั 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ห่มูเนืั�อี 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท่ี่�มิา	: www.cpffeed.com

รึาคาขายส่ง	(เงินสด)	ปุ๋ยท่ี่�สำาคัญในต้ลาดกรุึงเที่พฯรึายเดือน
ห่น่ัวัย : บ�ทต่อีตันั

ชนิดปีุ๋ย
2564 2565

เมิ.ย. พ.ค. มิิ.ย ก.ค. ส่.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มิ.ค. ก.พ. ม่ิ.ค. เมิ.ย.

21 - 0 - 0 6,575 7,400 7,700 8,200 8,400 8,550 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400 16,750

46 - 0 - 0 13,400 13,000 14,000 15,233 16,100 17,333 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000 28,000 32,250

16 - 20 - 0 12,950 13,233 13,333 13,500 13,750 14,800 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433 18,250 24,500

16 - 16 - 8 13,933 14,033 14,033 14,200 14,250 15,633 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000 19,800 23,750

15 - 15 - 15 15,550 15,733 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900 27,250

13 - 13 - 21 17,750 17,900 17,900 17,900 18,050 20,000 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500 19,500 -

ที่่�มิา	: สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร
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รึาคาปัจจัยการึผลิต้



สศท.3	ลิงพ้ืินท่่ติดตามผลิการด�าเนินงานกลุ่ิมแปัลิงใหญ่อ้อยโรงงาน		
อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธ์าน่

 วัันัที� 9-10 พี่ฤษภ�คัม 2565 ดร.ทัศนีัย์ เมือีงแก้วั รอีงเลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร พี่ร้อีมด้วัย นั�งสำ�วัอุีษ� โทณผู้ลินั ผูู้้อีำ�นัวัยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 3  
อุีดรธ�นีั (สำศท.3) และเจ้�ห่น้ั�ที� ลงพืี่�นัที�ติดต�มผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นักลุ่มแป็ลงให่ญ่ 
อ้ีอียโรงง�นัอีำ�เภอีบ้�นัผืู้อี จังห่วััดอุีดรธ�นีั ภ�ยใต้โคัรงก�รยกระดับแป็ลงให่ญ่ด้วัยเกษตร 
สำมัยให่ม่และเชื�อีมโยงตล�ด ขอีงนั�ยช�ญชัย คัำ�วังษ� ป็ระธ�นัศูนัย์เรียนัรู้ก�รเพิี่�ม
ป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร (ศพี่ก.) และเศรษฐกิจก�รเกษตรอี�สำ� (ศกอี)  
ณ ศพี่ก. ห่มู่ที� 16 ตำ�บลห่�ยโศก อีำ�เภอีบ้�นัผืู้อี จังห่วััดอุีดรธ�นีั โดยรับฟั้งก�รบรรย�ย 
แลกเป็ลี�ยนัคัวั�มรู้ สำอีบถึ�มปั็ญห่�อุีป็สำรรคั และรับชมก�รสำ�ธิตก�รใช้โดรนัท�งก�รเกษตร  
ทั�งนีั� รอีงเลข�ธิก�ร สำศก. ได้ให้่ข้อีเสำนัอีแนัะในัห่ล�ยป็ระเด็นัเพืี่�อีให้่เกิดคัวั�มยั�งยืนั 
ในัก�รป็ระกอีบอี�ชีพี่ท�งก�รเกษตร
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แวะเย่�ยม	สศที่.



เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมคณะ	สศท.6	ติดตามโครงการก่อสร้าง	
อ่างเก็บน�้าคลิองเข่่ยว	แลิะเปิัดงานเทศกาลิผลิไม้	แลิะข่องด่อ�าเภอแกลิง		

ปัระจ�าปีั	2565	ปีัท่่	40	จังหวัดระยอง
 วัันัที� 14 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยฉันัท�นันัท์ วัรรณเขจร เลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร พี่ร้อีมด้วัย นั�งศศิญ� ป็�นัตั�นั ผูู้้อีำ�นัวัยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 6  
ชลบุรี (สำศท.6) และนั�งติณณ� คััญให่ญ่ ผูู้้อีำ�นัวัยก�รส่ำวันัสำ�รสำนัเทศก�รเกษตร สำศท.6 
ร่วัมลงพืี่�นัที�กับรัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั) พี่ร้อีม
คัณะเพืี่�อีติดต�มคัวั�มคืับห่น้ั�โคัรงก�รก่อีสำร้�งอ่ี�งเก็บนัำ��คัลอีงเขียวั ณ ตำ�บลวัังห่ว้ั�  
อีำ�เภอีแกลง จังห่วััดระยอีง 
  โดยในัช่วังบ่�ย ได้เข้�ร่วัมง�นัเทศก�ลผู้ลไม้และขอีงดีอีำ�เภอีแกลง ป็ระจำ�ปี็ 2565 ปี็ที� 40  
พี่ร้อีมเยี�ยมชมก�รจำ�ห่น่ั�ยผู้ลไม้ ชิมทุเรียนัห่ล�กสำ�ยพัี่นัธ์ุจ�กสำวันับ้�นัเร� รวัมทั�งกิจกรรม 
ทอีดทุเรียนักระทะยักษ์ ต่อีม�ได้เดินัท�งไป็ยัง อีำ�เภอีเข�ชะเม� เพืี่�อีร่วัมกิจกรรมสำ�ธิต
ก�รคััดสำรรและก�รป็อีกทุเรียนัคุัณภ�พี่จ�กสำวันัเจ๊นิัด และร่วัมง�นัเทศก�ลผู้ลไม้และขอีงดี
อีำ�เภอีเข�ชะเม� “ง�นัทุเรียนัเข�ชะเม�เล่�ข�นัเมือีงสำ�มอ่ี�ง” ป็ระจำ�ปี็ 2565 โดยในัง�นั
มีก�รป็ระกวัดผู้ลไม้คุัณภ�พี่เยี�ยม และชมซุ้ึ่มผู้ลไม้และนิัทรรศก�รขอีงส่ำวันัร�ชก�รที�จัดขึ�นั

สศท.5	ร่วมงาน	“โครงการปัลูิกไผ่	1	ล้ิานต้น	เพ่ืิอคนโคราช”
 วัันัที�  17  พี่ฤษภ�คัม  2565  นั�งสุำจ�รีย์ พิี่ช� ผูู้้อีำ�นัวัยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 5 นัคัรร�ชสีำม� (สำศท.5) นัำ�คัณะเจ้�ห่น้ั�ที�   
สำศท.5 ร่วัมโคัรงก�รป็ลูกไผู่้ 1 ล้�นัต้นั เพืี่�อีคันัโคัร�ช  จัดโดยสำำ�นัักง�นั เกษตรจังห่วััดนัคัรร�ชสีำม�  โดยมี นั�ยวิัเชียร จันัทรโนัทัย  ผูู้้ว่ั�ร�ชก�ร 
จังห่วััดนัคัรร�ชสีำม�  เป็็นัป็ระธ�นัก�รเปิ็ดโคัรงก�รฯ ในัโอีก�สำนีั�  ผูู้้อีำ�นัวัยก�ร สำศท.5  ได้ร่วัมป็ลูกไผู่้ซึ่�งห่ม่นั  ซึึ่�งเป็็นัพืี่ชเศรษฐกิจ   
สำ�ม�รถึนัำ�ไป็ใช้ป็ระโยชน์ั ได้ห่ล�กห่ล�ย  อี�ทิ เคัรื�อีงจักสำ�นั  เฟ้อีร์นิัเจอีร์  ถ่ึ�นั  รวัมทั�งสำ�ม�รถึ นัำ�ไป็เป็็นัไม้ใช้สำอียในัคัรัวัเรือีนั ได้
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.8		ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่ข่องรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์	
ในการตรวจราชการติดตามงาน	ตามนโยบาย	ณ	จังหวัดพัิงงา

 วัันัที� 19 - 20 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยนิักร  แสำงเกตุ  ผูู้้อีำ�นัวัยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที�  8  ร่วัมติดต�มก�รลงพืี่�นัที�ขอีง 
รัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์  (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั) ในัก�รตรวัจร�ชก�รติดต�มง�นั ต�มนัโยบ�ยในัพืี่�นัที�จังห่วััดพัี่งง�  
และติดต�มผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นัขอีงห่น่ัวัยง�นัในัสัำงกัดกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ ได้แก่ สำถึ�นัก�รณ์และผู้ลก�รดำ�เนิันัง�นัภ�ยใต้  
พี่รบ.ก�รย�งแห่่งป็ระเทศไทยในัจังห่วััดพัี่งง� ก�รพัี่ฒนั�แห่ล่งนัำ�� ก�รดำ�เนิันัง�นัด้�นัป็ระมงจังห่วััดพัี่งง�  ก�รดำ�เนิันัง�นักลุ่มแป็ลงให่ญ่
มังคุัดทิพี่ย์ตำ�บลลำ�ภี และก�รดำ�เนิันัง�นัขอีงศูนัย์เทคัโนัโลยีเกษตรและนัวััตกรรม  (AIC) จังห่วััดพัี่งง�  (วิัทย�ลัยเกษตรและเทคัโนัโลยีพัี่งง�)   
พี่ร้อีมทั�งมอีบพัี่นัธุ์ป็ล�  พัี่นัธ์ุกุ้ง  ต้นักระท่อีม  เวัชภัณฑ์์ ต่�งๆ  รวัมถึึงป็ล่อียพัี่นัธุ์ป็ล� สู่ำคัลอีงพัี่งง�  และพี่บป็ะรับฟั้งปั็ญห่�เกษตรกรในัพืี่�นัที�
 ในัก�รนีั� ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั  ยังกล่�วัอีีกว่ั�กระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ พี่ร้อีมสำนัับสำนุันัก�รดำ�เนิันัง�นัเพืี่�อีช่วัยแก้ไขปั็ญห่�ให้่กับ 
พีี่�น้ัอีงเกษตรกร โดยเฉพี่�ะก�รบริห่�รจัดก�รนัำ�� เพืี่�อีเตรียมคัวั�มพี่ร้อีมทั�งในัภ�คัก�รเกษตรและก�รท่อีงเที�ยวัเชิงเกษตร มุ่งห่วัังให้่ 
จังห่วััดพัี่งง�เป็็นัคัรัวัขอีงอัีนัด�มันั และยืนัยันัพี่ร้อีมแก้ไขปั็ญห่�ให้่กับพีี่�น้ัอีงช�วัพัี่งง�อีย่�งเต็มคัวั�มสำ�ม�รถึ
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.10	ร่วมปัระชุมเช่ือมโยงการด�าเนินงานคณะกรรมการศูนย์เร่ยนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิการผลิิตสินค้าเกษตร	(ศพิก.)	
แลิะแปัลิงใหญ่	ระดับจังหวัด	คร้ังท่่	3	จังหวัดปัระจวบค่ร่ขั่นธ์์

 วัันัที� 23 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�งสำ�วัศิริพี่ร จูป็ระจักษ์ ผูู้้อีำ�นัวัยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 10 ร�ชบุรี (สำศท.10) มอีบห่ม�ยให้่  
นั�งสำ�วัรัชต� วุัฒิกิจเจริญ ผูู้้อีำ�นัวัยก�รส่ำวันัวิัจัยและป็ระเมินัผู้ล สำศก. 10 เข้�ร่วัมป็ระชุมเชื�อีมโยงก�รดำ�เนิันัง�นัคัณะกรรมก�รศูนัย์เรียนัรู้ 
ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร (ศพี่ก.) และแป็ลงให่ญ่ ระดับจังห่วััด คัรั�งที� 3 ณ ศูนัย์เรียนัรู้เกษตรผู้สำมผู้สำ�นั ห่มู่ 12  
ตำ�บลอ่ี�วัน้ัอีย อีำ�เมือีงป็ระจวับคีัรีขันัธ์ จังห่วััดป็ระจวับคีัรีขันัธ์ โดยมีนั�ยวิัสูำตร วิัทย�นัันัท์ ป็ระธ�นั ศพี่ก. อีำ�เมือีงป็ระจวับคีัรีขันัธ์  
เป็็นัป็ระธ�นั สำำ�ห่รับก�รป็ระชุมคัรั�งนีั�เพืี่�อีร่วัมให้่ข้อีคิัดเห็่นั ปั็ญห่� อุีป็สำรรคั ก�รดำ�เนิันัโคัรงก�รศูนัย์เรียนัรู้ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิต
สิำนัค้ั�เกษตร ปี็งบป็ระม�ณ 2565 สำำ�ห่รับก�รดำ�เนิันัโคัรงก�รระบบส่ำงเสำริมก�รเกษตรแบบแป็ลงให่ญ่ ปี็งบป็ระม�ณ 2565  
ผู้ลก�รดำ�เนิันัโคัรงก�รพัี่ฒนั�เกษตรกรป็ร�ดเป็รื�อีงและเกษตรกรรุ่นัให่ม่ ปี็งบป็ระม�ณ 2565 และสำถึ�นัก�รณ์ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร 
ในัพืี่�นัที�จังห่วััดป็ระจวับคีัรีขันัธ์

สศท.9	จัดฝึ้กอบรมเชิงปัฏิิบัติการ	โครงการศูนย์เร่ยนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิ
การผลิิตสินค้าเกษตร	กิจกรรมการพัิฒนาเพ่ิิมข่่ดความสามารถเศรษฐกิจ
การเกษตรอาสา	(ศกอ.)	ณ	โรงแรม	บ่พ่ิ	แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่		

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงข่ลิา	แลิะผ่านระบบ	Zoom	Cloud	Meeting
 วัันัที� 17 - 19 พี่ฤษภ�คัม 2565 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 9 สำงขล� (สำศท.9)  
จัดฝึึกอีบรมเชิงป็ฏิิบัติก�ร โคัรงก�รศูนัย์เรียนัรู้ก�รเพิี่�มป็ระสิำทธิภ�พี่ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร กิจกรรมก�รพัี่ฒนั�เพิี่�มขีดคัวั�มสำ�ม�รถึ
เศรษฐกิจก�รเกษตรอี�สำ� (ศกอี.) โดยมี นั�ยไพี่ฑู์รย์ สีำล�พัี่ฒน์ั ผูู้้สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 9 สำงขล� (สำศท.9) เป็็นัป็ระธ�นัเปิ็ดก�รอีบรม  
ณ โรงแรม บีพีี่ แกรนัด์ท�วัเวัอีร์ห่�ดให่ญ่ อีำ�เภอีห่�ดให่ญ่ จังห่วััดสำงขล� และผู่้�นัระบบ Zoom Cloud Meeting ซึึ่�งก�รจัดฝึึกอีบรมคัรั�งนีั�  
มีวััตถุึป็ระสำงค์ัเพืี่�อีเพิี่�มศักยภ�พี่ขอีงเศรษฐกิจก�รเกษตรอี�สำ� (ศกอี.) ด้�นัก�รจัดเก็บรวับรวัมข้อีมูล ให้่บริก�รและเผู้ยแพี่ร่ข้อีมูล
สำ�รสำนัเทศ รวัมทั�งป็ระช�สัำมพัี่นัธ์ง�นัขอีงสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร ในัภ�พี่รวัมและระดับพืี่�นัที� ได้อีย่�งมีป็ระสิำทธิภ�พี่ม�กขึ�นั
 สำำ�ห่รับหั่วัข้อีก�รบรรย�ยในัก�รจัดฝึึกอีบรมคัรั�งนีั� ป็ระกอีบด้วัย อีงค์ัคัวั�มรู้ด้�นัก�รพัี่ฒนั�ที�ดินั ,ก�รพัี่ฒนั�ศกอี. เป็็นั Smart Farmer, 
คัวั�มก้�วัห่น้ั�ก�รดำ�เนิันัง�นั Big Data, สำถึ�นัก�รณ์ก�รผู้ลิตแพี่ะและต้นัทุนัก�รผู้ลิตแพี่ะขุนัภ�คัใต้ตอีนัล่�ง, ก�รร�ยง�นัร�คั�สิำนัค้ั�
เกษตรร�ยสัำป็ด�ห์่, ก�รร�ยง�นัสำถึ�นัก�รณ์ก�รผู้ลิตสิำนัค้ั�เกษตร และก�รใช้โป็รแกรมป็ระชุมอีอีนัไลน์ัผู่้�นั Smart Phone
 ทั�งนีั� สำศท.9 คั�ดห่วัังว่ั� ศกอี. ที�เข้�ร่วัมรับก�รอีบรมสำ�ม�รถึนัำ�คัวั�มรู้ที�ได้รับ ไป็ป็ระยุกต์ใช้เพืี่�อีพัี่ฒนั�ศักยภ�พี่ ศกอี.ให้่เข้�สู่ำ  
Smart Officer ต�มนัโยบ�ยกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ ให้่เท่�ทันัต่อีเทคัโนัโลยีสำมัยให่ม่ในัยุคัปั็จจุบันั โดยมี ศกอี.เข้�ร่วัมอีบรม  
จำ�นัวันั 63 คันั
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แวะเยี�ยมื	สศท.



การอบรมเชิงปัฏิิบัติการ	“การใช้สถิติในการติดตามปัระเมินผลิโครงการ”
 วัันัที� 23 พี่ฤษภ�คัม 2565 ดร.ทัศนีัย์ เมือีงแก้วั รอีงเลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร เป็็นัป็ระธ�นัเปิ็ดก�รอีบรมเชิงป็ฏิิบัติก�ร  
“ก�รใช้สำถิึติในัก�รติดต�มป็ระเมินัผู้ลโคัรงก�ร” จัดขึ�นัระห่ว่ั�งวัันัที� 23 – 25 พี่ฤษภ�คัม 2565 ณ ห้่อีงป็ระชุม 3 ชั�นั 3 อี�คั�รนัวััตกรรม 
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร และถ่ึ�ยทอีดผู่้�นัระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นั�ยสุำวิัทย์ ศิริโท ผูู้้อีำ�นัวัยก�รส่ำวันัวิัช�ก�ร 
และนัวััตกรรมก�รป็ระเมินัผู้ล กล่�วัร�ยง�นัถึึงวััตถุึป็ระสำงค์ัเพืี่�อีเพิี่�มพูี่นัคัวั�มรู้ในัก�รใช้สำถิึติสำำ�ห่รับก�รติดต�มป็ระเมินัผู้ลโคัรงก�ร  
รวัมทั�งให้่สำ�ม�รถึใช้คัวั�มรู้ท�งสำถิึติในัก�รอีอีกแบบ เก็บรวับรวัมข้อีมูล ป็ระมวัลผู้ล วิัเคัร�ะห์่และแป็ลผู้ลข้อีมูล รวัมถึึงจัดทำ�ร�ยง�นั 
ก�รติดต�มป็ระเมินัผู้ลในัเบื�อีงต้นัได้อีย่�งถูึกต้อีง ทั�งนีั� ได้รับเกียรติจ�กวิัทย�กร จ�กสำำ�นัักง�นัสำถิึติแห่่งช�ติ ที�มีคัวั�มรู้ คัวั�มเชี�ยวัช�ญ 
และป็ระสำบก�รณ์ ม�ร่วัมบรรย�ยให้่คัวั�มรู้ แก่เจ้�ห่น้ั�ที�สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรในัคัรั�งนีั�

เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมเป็ันวิทยากรในหัวข้่อ	“เศรษฐกิจไทยยุคใหม่	
ปัระเทศไทยก้าวต่อไปัอย่างไร”	ในงานเสวนา	“Better	Thailand		
Open	Dialogue	ถามมา	-	ตอบไปั	เพ่ืิอปัระเทศไทยท่่ด่กว่าเดิม”

 วัันัที� 19 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยฉันัท�นันัท์ วัรรณเขจร เลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร ร่วัมเป็็นัวิัทย�กรในัหั่วัข้อี  
“เศรษฐกิจไทยยุคัให่ม่ ป็ระเทศไทยก้�วัต่อีไป็อีย่�งไร (ช่วังที� 1)” ในัง�นัเสำวันั� “Better Thailand Open Dialogue ถึ�มม�-ตอีบไป็  
เพืี่�อีป็ระเทศไทยที�ดีกว่ั�เดิม” โดยมีวิัทย�กรร่วัมเสำวันั� ป็ระกอีบด้วัย นั�ยยุทธศักดิ� สุำภสำรผูู้้ว่ั�ก�รก�รท่อีงเที�ยวัแห่่งป็ระเทศไทย  
มล.ชโยทิต กฤด�กร ผูู้้แทนัก�รค้ั�ไทย นั�ยเกรียงไกร เธียรนุักุล ป็ระธ�นัสำภ�อุีตสำ�ห่กรรมแห่่งป็ระเทศไทย และนั�ยอุีกฤษ อุีณห่เลขกะ 
Co-Founder & CEO, Ricult ดำ�เนิันัร�ยก�รโดย นั�ยปิ็ยะช�ติ อิีศรภักดี CEO, BRANDi and Companies
 ทั�งนีั� ง�นั “Better Thailand Open Dialogue ถึ�มม�-ตอีบไป็ เพืี่�อีป็ระเทศไทยที�ดีกว่ั�เดิม” นัับเป็็นัก�รจัดเสำวันั�คัรั�งแรกในัไทย 
กับเวัทีแลกเป็ลี�ยนัคัวั�มคิัดเชิงสำร้�งสำรรค์ัโดยคัวั�มร่วัมมือีขอีงภ�คัก�รศึกษ� ภ�คัรัฐ เอีกชนัและสัำงคัม โดยมี พี่ล.อี. ป็ระยุทธ์ จันัทร์โอีช�  
นั�ยกรัฐมนัตรี กล่�วัป็�ฐกถึ�พิี่เศษ พี่ร้อีมนัำ�ทีมคัณะรัฐมนัตรี ผู้นึักผูู้้ทรงคุัณวุัฒิจ�กภ�คัก�รศึกษ�และเอีกชนัร่วัมเสำวันั� ตอีบคัำ�ถึ�ม 
และแลกเป็ลี�ยนัคัวั�มคิัดเชิงสำร้�งสำรรค์ัในัด้�นัภ�พี่รวัมขอีงป็ระเทศไทย เศรษฐกิจ สัำงคัม สิำ�งแวัดล้อีม คุัณภ�พี่ชีวิัต และกฎห่ม�ยที�สำำ�คััญ  
และมีก�รจัดนิัทรรศก�รขอีงภ�คัรัฐและเอีกชนั ระห่ว่ั�งวัันัที� 19-20 พี่ฤษภ�คัม 2565 ณ รอียัล พี่�ร�กอีนั ฮอีลล์
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ข่าวปรึะชาสัมพันธ์ิ



การปัระชุมเชิงปัฏิิบัติการเร่ือง	การแลิกเปัล่่ิยนองค์ความรู้ด้านการพัิฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน
 วัันัที� 23 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยวิันิัต อีธิสุำข รอีงเลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร เป็็นัป็ระธ�นัเปิ็ดก�รป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติก�ร
เรื�อีง “ก�รแลกเป็ลี�ยนัอีงค์ัคัวั�มรู้ด้�นัก�รพัี่ฒนั�ก�รเกษตรอีย่�งยั�งยืนั ต�มห่ลักป็รัชญ�เศรษฐกิจพี่อีเพีี่ยง” ภ�ยใต้กรอีบเอีเป็คั  
โดยมีผูู้้แทนัเข้�ร่วัมป็ระชุมจ�กห่น่ัวัยง�นัภ�ยในักระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ ภ�คัเอีกชนั ภ�คัเกษตรกร และสำม�ชิกเขตเศรษฐกิจเอีเป็คั  
จำ�นัวันั 21 เขตเศรษฐกิจ เข้�ร่วัมผู่้�นัก�รป็ระชุมอีอีนัไลน์ั ทั�งนีั� ก�รป็ระชุมดังกล่�วั จัดขึ�นัระห่ว่ั�งวัันัที� 23 – 24 พี่ฤษภ�คัม 2565  
ณ โรงแรมพูี่ลแมนั คิังพี่�วัเวัอีร์ กรุงเทพี่ฯ
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ข�าวประชาสัมืพันธิ์



เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมงาน	Kick	off	เปิัดตัวร้าน	“Fisherman	Shop”
  วัันัที� 25 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยฉันัท�นันัท์ วัรรณเขจร เลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร ร่วัมง�นั Kick off เปิ็ดตัวัร้�นั “Fisherman Shop” ซึึ่�งเป็็นัร้�นัค้ั�ที�กรมป็ระมง 
ได้จัดตั�งขึ�นั 77 สำ�ข�ทั�วัป็ระเทศ ต�มนัโยบ�ยขอีงรัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตร 
และสำห่กรณ์ เพืี่�อีเป็็นัช่อีงท�งในัก�รกระจ�ยผู้ลผู้ลิตสัำตว์ันัำ��ไป็สู่ำผูู้้บริโภคั ช่วัยเห่ลือี 
และบรรเท�คัวั�มเดือีดร้อีนัขอีงพีี่�น้ัอีงช�วัป็ระมงและเกษตรกรผูู้้เพี่�ะเลี�ยงสัำตว์ันัำ�� 
ให้่ได้มีพืี่�นัที�ในัก�รจำ�ห่น่ั�ยผู้ลผู้ลิตในัระยะย�วั ห่ลังป็ระสำบปั็ญห่�ในัก�รป็ระกอีบอี�ชีพี่
จ�กผู้ลกระทบขอีงสำถึ�นัก�รณ์ก�รแพี่ร่ระบ�ดขอีงโรคัโคัวิัด โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั 
รัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ เป็็นัป็ระธ�นั ณ กรมป็ระมง บ�งเขนั กรุงเทพี่ฯ

รองเลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมในพิิธ่์เปิัดงานวันสถาปันากรมพัิฒนาท่่ดิน	ครบรอบ	59	ปีั
 วัันัที� 23 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�งก�ญจนั� แดงรุ่งโรจน์ั รอีงเลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร ร่วัมในัพิี่ธีเปิ็ดง�นัวัันัสำถึ�ป็นั� 
กรมพัี่ฒนั�ที�ดินั คัรบรอีบ 59 ปี็ ณ กรมพัี่ฒนั�ที�ดินั ถึนันัพี่ห่ลโยธินั เขตจตุจักร กรุงเทพี่ฯ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั รัฐมนัตรีว่ั�ก�ร
กระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์ ให้่เกียรติเป็็นัป็ระธ�นัในัพิี่ธีเปิ็ดง�นัด้วัย
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ข�าวประชาสัมืพันธ์ิ



เลิข่าธิ์การ	สศก.	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่ข่องรัฐมนตร่	
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ	เย่่ยมชมเก็บเก่่ยวผลิผลิิตสวนทุเร่ยนนนท์	ณ	สวนยายลิะมัย	

ต�าบลิบางกร่าง	อ�าเภอเมืองนนทบุร่	จังหวัดนนทบุร่
 วัันัที� 27 พี่ฤษภ�คัม 2565 นั�ยฉันัท�นันัท์ วัรรณเขจร เลข�ธิก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร ร่วัมติดต�มก�รลงพืี่�นัที�ขอีงรัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตรและสำห่กรณ์  
(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่ีอีนั) พี่ร้อีมคัณะเยี�ยมชมเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตสำวันัทุเรียนันันัท์ ณ สำวันัย�ยละมัย 
ตำ�บลบ�งกร่�ง อีำ�เภอีเมือีงนันัทบุรี จังห่วััดนันัทบุรี โอีก�สำนีั� รัฐมนัตรีว่ั�ก�รกระทรวังเกษตร 
และสำห่กรณ์ ได้ร่วัมพี่บป็ะเกษตรกรในัพืี่�นัที�และตัดทุเรียนัเก็บเกี�ยวัผู้ลผู้ลิตในัคัรั�งนีั�ด้วัย
โดยมี นั�ยสุำจินัต์ ไชยชุมศักดิ� ผูู้้ว่ั�ร�ชก�รจังห่วััดนันัทบุรี ให้่ต้อีนัรับ
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ข�าวประชาสัมืพันธิ์






