วิสัยทัศน์
“องค์์กรชี้้�นำำ�การพัั ฒนาภาคเกษตรและ
ศููนย์์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่่งชาติิ
ภายในปีี 2565”
พั นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จััดทำำ�แผนพัั ฒนา และมาตรการทางการ
เกษตร รวมทั้้�งจััดทำำ�ท่า่ ทีี และร่่วมเจรจาการค้้าสิินค้้าเกษตร
และความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ
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3. ศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิจััยด้้านเศรษฐกิิจการเกษตร จััดทำำ�รายงาน
สถานการณ์์เศรษฐกิิจการเกษตร ทั้้�งภายในประเทศและต่่าง
ประเทศ
4.	ติิดตามและประเมิินผลแผนงาน/โครงการที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัั ฒนาการเกษตรที่่�เป็็นเลิิศ
สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนภาคเกษตรไปสู่่�การพัั ฒนาอย่่าง
สมดุุลและยั่่�งยืืน”

กลยุทธ์
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4.	พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
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เจ้าของ
พิ มพ์ ที่

นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร • น.ส.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว • นายวิินิิต อธิิสุุข • นางกาญจนา แดงรุ่่�งโรจน์์
นายศรีีไพร บุุญยะเดช
นายชัยทัต อุยะธ�ำรงสิทธิ์ • น.ส.ณิริศพร มีนพั ฒนสันติ • น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต • น.ส.ทัชชนก อู่ดี
ส่่วนประชาสััมพัันธ์์ สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม โทร. 0 2940 7239
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4 www.oae.go.th
บริษัท นิวธรรมดาการพิ มพ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บรรณาธิิการแถลง
ภาคเกษตรไทย มีีความสำำ�คัญั ต่่อเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศอย่่างมาก เนื่่�องจาก
มีีจำำ�นวนแรงงานในภาคเกษตรมากถึึง 12 ล้้านคน
หรืือร้้ อ ยละ 32 ของผู้้� มีี ง านทำำ� นัั บ ว่่ า
เป็็ น แหล่่ ง รองรัั บ แรงงานขนาดใหญ่่
ของประเทศและเป็็ น แหล่่ ง รายได้้ สำำ�คัั ญ
ของประชากร รวมทั้้�งมีีเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์
ทางการเกษตรครอบคลุุมถึึงร้้อยละ 46 ของ
พื้้�นที่่�ประเทศไทย และด้้วยเหตุุที่่�เกษตรกร
ไทยยัังมีีอยู่่�จำำ�นวนมากและมีีความเปราะ
บางสููงภาครััฐจึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญ
ในการพัั ฒ นาภาคเกษตรอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
การพััฒนาระบบฐานข้้อมููลเศรษฐกิิจการเกษตร
แบบลงลึึกถึึงระดัับจัังหวััดจึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้น
สำำ�คััญของระบบงาน Big Data ภาคเกษตร
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.)
โดยศููนย์์ข้อ้ มููลเกษตรแห่่งชาติิ (NABC) Kick
off เปิิดตััว “ระบบติิดตามภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตรระดัั บ จัั ง หวัั ด และระบบคาด
การณ์์ ผ ลผลิิ ต ” เมื่่� อ วัั นที่่� 4 กรกฎาคม
ที่่�ผ่า่ นมาและหารืือถึึงแนวทางต่่อยอดความ
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในอนาคต เพื่่�อนำำ�
ข้้ อ เสนอแนะที่่� ไ ด้้ ม าปรัั บ ปรุุ ง การใช้้ ง าน
ระบบติิดตามภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรต่่อไป
โดยได้้รับั เกีียรติิจาก ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์

ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ประธาน
เปิิ ด งาน ณ ห้้ อ งประชุุ มพึ่่� ง บุุ ญ ชั้้� น 8
อาคารวิิสััยทััศน์์ สศก. โดยระบบติิดตาม
ภาวะเศรษฐกิิ จ การเกษตรระดัั บ จัั ง หวัั ด
นัับเป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่าง สศก. และ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึึงสถาบััน
สารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (สสน.) และสำำ�นักั งาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ
(GISTDA) ซึ่่� ง จะเป็็ น เครื่่� อ งชี้้� เ ศรษฐกิิ จ
ภาคการเกษตรไทยที่่�สำำ�คัญ
ั ในการบููรณาการ
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) มาใช้้วิิเคราะห์์
เชิิงลึึกเพื่่�อคาดการณ์์และติิดตามผลผลิิตแบบ
near real time ซึ่่ง� สามารถติิดตามสถานการณ์์
การเพาะปลููกสิินค้้าเกษตรทั้้�งภาพรวมระดัับ
้� �
ประเทศและระดัับจัังหวััด สามารถระบุุพื้นที่่
ที่่�เกิิดสถานการณ์์หรืือการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ
ที่่� ก ระทบต่่ อ การผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตร อาทิิ
ภัั ย ธรรมชาติิ และยัั ง สามารถคาดการณ์์
แนวโน้้มการผลิิตรายพื้้�นที่่�ได้้อีกี ด้้วย
	สศก. ในฐานะหน่่ ว ยงานที่่� มีี ภ ารกิิ จ
ในการจััดทำำ�ระบบข้้อมููลภาคเกษตรได้้ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั งิ านในระดัับพื้้นที่่
� �
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การทำำ� งานของเกษตรกร
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น จึึงประสานความ
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนที่่�มีีศัักยภาพ

เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาระบบข้้อมููลภาคเกษตร
ในระดัับพื้้�นที่่� เชื่่�อมโยง และพััฒนา โดยนำำ�
จุุดแข็็งและความชำำ�นาญของแต่่ละหน่่วยงาน
ได้้แก่่ การคาดการณ์์และติิดตามสถานการณ์์
น้ำำ��และสภาพอากาศของ สสน. การประมวล
ผลภาพถ่่ายดาวเทีียมในการติิดตามภาวะ
การผลิิตสิินค้า้ เกษตรของ GISTDA การจััดทำำ�
สถิิติิและติิดตามภาวการณ์์ผลิิตภาคเกษตร
ในระดัับพื้้นที่่
� ข� อง สศก. และการประมวลผล
วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลเศรษฐกิิ จ ของ ธปท.
มาใช้้ในการพััฒนาระบบติิดตามภาวะเศรษฐกิิจ
ก า ร เ ก ษ ต ร ร ะ ดัั บ จัั ง ห วัั ด แ ล ะ ร ะ บ บ
คาดการณ์์ผลผลิิตให้้มีคี วามรวดเร็็ว แม่่นยำำ�
และครอบคลุุมพื้้�นที่่�ในระดัับจัังหวััด ซึ่่�งผล
สำำ�เร็็ จของการพัั ฒนาระบบติิ ดตามภาวะ
เศรษฐกิิจการเกษตรและระบบคาดการณ์์
ผลผลิิต นอกจากจะทำำ�ให้้มีข้ี อ้ มููลคาดการณ์์
ผลผลิิตที่่�แม่่นยำำ� วางแผนการผลิิตได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพแล้้ว ยัังเพิ่่�มขีดี ความสามารถ
ในการแข่่งขัันของภาคเกษตรไทย รวมถึึง
หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถนำำ�ข้้อมููล
ไปใช้้ในการวางแผนปรัับสมดุุลอุุปสงค์์และ
อุุปทานในระดัับพื้้�นที่่�ได้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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1

สารบัญ
เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเกษตร
3
>>	ผลสำำ�เร็็จวิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่ ข้้าวโพดช็็อป

จ.ลพบุุรีี ผลผลิิตคุุณภาพสููง ขยายตลาดส่่งออก
	ต่่างประเทศ
บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
>> ระดมความเห็็นจััดทำำ�มาตรการจููงใจ

7

ในการ
	จััดทำำ�เขตส่่งเสริิมพืืชมหััศจรรย์์ (มัันสำำ�ปะหลััง)
บทความพิิ เศษ
11
>>	สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกร ภาคตะวัันออก

พึึงพอใจโครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่

ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร

	พืืชอาหาร
	พืืชน้ำำ��มััน	
	พืืชเส้้นใย
	พืืชอื่่�นๆ
ปศุุสัตั ว์์และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์
ประมงและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์น้ำำ��	

14
30
32
32
38
42

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
>> นายเฉลิิมชััย

46

สุุวรรณรัักษ์์ อธิิบดีีกรมประมง
เป็็นประธานการประชุุมหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบกลาง รายการเงิินสำำ�รองจ่่ายเพื่่�อกรณีีฉุกุ เฉิิน
หรืือจำำ�เป็็น ประจำำ�ปีี 2565

ราคาปััจจััยการผลิิต

48

ผลสำำ�เร็็จวิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่ ข้้าวโพดช็็อป จ.ลพบุุรีี ผลผลิิตคุุณภาพสููง ขยายตลาดส่่งออกต่่างประเทศ
แวะเยี่่�ยม สศท.
49
>> สศท.2 จััดประชุุมหารืือกลุ่่�มย่่อย (Focus Group)

เรื่อ่� ง การศึึกษาแนวทางการพััฒนาเกษตรอััตลัักษณ์์
ด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม กรณีีศึึกษา : ทุุเรีียน
หลงลัับแล อุุตรดิิตถ์์
>> สศท.3 รวมติิ ด ตามการลงพื้้� นที่่� ข องที่่� ป รึึ ก ษา
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเกษตรฯ ณ จัังหวััดสกลนคร
>> สศท.6 ร่่ ว มประชุุ ม คณะอนุุ ก รรมการพัั ฒ นา
การเกษตรและสหกรณ์์ ระดัับจัังหวััดสมุุทรปราการ
(อ.พ.ก.) ครั้้�งที่่� 1/2565
>> รองเลขาธิิการ สศก. พร้้อมด้้วย ผู้้�อำำ�นวยการ
	สศท.8 ลงพื้้� นที่่� ติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งาน
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ส้้มโอทัับทิิมสยาม ตำำ�บลคลองน้้อย
	อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
>> สศท.9 ร่่วมพิิธีีเปิิดงานรณรงค์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
การผลิิ ต ข้้ า วระดัั บ เขตภาคใต้้ เนื่่� อ งในวัั นข้้ า ว
และชาวนาแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565

สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกร ภาคตะวัันออกพึึงพอใจโครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่
2
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ระดมความเห็็นจััดทำำ�มาตรการจููงใจในการจััดทำำ�เขตส่่ง
เสริิมพืืชมหััศจรรย์์ (มัันสำำ�ปะหลััง)

สศท.12 จััดสััมมนา “การจััดทำำ�มาตรการจููงใจ
ในการจัั ด ทำำ� เขตส่่ ง เสริิ ม การปลููกพืืชเศรษฐกิิ จ
	ที่่�สำ�คั
ำ ัญ (มัันสำำ�ปะหลััง)” ภายใต้้โครงการบริิหาร
	จัั ด การการผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตรตามแผนที่่� เ กษตร
เพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)
>>

ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
53
>> สศก. จััดกิิจกรรมสนัับสนุุนช่่วยเกษตรกรกระจาย

	ผลผลิิตมัังคุุด
>> สศก. ร่่วมงานวัันรณรงค์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
การผลิิ ต ข้้ า วระดัั บ ประเทศ เนื่่� อ งในวัั นข้้ า ว
แ ล ะ ช า ว น า แ ห่่ ง ช า ติิ ป ร ะ จำำ�ปีี 2 5 6 5
	ณ พระราชานุุ ส าวรีี ย์์ สม เด็็ จ พระสุุ ริิ โ ยทัั ย
บริิเวณทุ่่�งมะขามหย่่อง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
>> การประชุุมเชิิงปฏิิบััติกิ ารเพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ
	ด้้านการเกษตรและสหกรณ์์ พ.ศ.2566-2570
>> การสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น
	ต่่ อ ร่่ า งแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นเกษตรอิิ น ทรีี ย์์
	พ.ศ. 2566-2570
>> รองเลขาธิิ ก าร สศก. ลงพื้้� นที่่� ก ลุ่่�มเกษตรกร
	ทำำ�ส วนยางค้้ อ ม และกลุ่่�มแปลงใหญ่่ มัั ง คุุ ด
	ตำำ�บลสวนขััน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
>> รองเลขาธิิ ก าร สศก. ร่่ ว มลงพื้้� นที่่� ติิ ด ตาม
การตรวจราชการของรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเกษตรฯ
ณ จัังหวััดอุุดรธานีี

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

ผลสำำ�เร็็จวิิสาหกิิจชุุมชนแปลงใหญ่่ข้้าวโพดช็็อป จ.ลพบุุรีีผลผลิิต
คุุณภาพสููง ขยายตลาดส่่งออกต่่างประเทศ
� งสััตว์์ เป็็นพืืช
ข้้าวโพดเลี้้ย

ที่่�อุตุ สาหกรรมอาหารสััตว์์มีคี วามต้้องการ
ต่่อเนื่่�อง เป็็นหนึ่่�งในวััตถุุดิิบอาหารโคนม
ที่่� ใ ห้้ คุุ ณค่่ า ทางโภชนาการสููง ขณะที่่�
การผลิิตยัังไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการ
โดยข้้าวโพดเลี้้ย� งสััตว์์ หรืือข้้าวโพดต้้นสด
พร้้อมฝััก มีีอายุุการเก็็บเกี่่ย� ว 70 – 85 วััน
ซึ่่�งมีีอายุุน้้อยกว่่าการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวโพด
เลี้้� ย งสัั ต ว์์ แ บบปกติิ และเพาะปลููกได้้
3 ครั้้�ง/ปีี และเมื่่�อ เก็็บเกี่่�ยวแล้้วสามารถ
นำำ�มาหมััก หรืือที่่�เรีียกว่่า “ข้้าวโพดช็็อป”
เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าของผลผลิิต เนื่่�องจาก
เป็็นที่่�นิิยมนำำ�ไปเป็็นส่่วนผสมในการผลิิต
เป็็ น อาหารผสมสำำ� เร็็ จ รููป ที่่� เ กิิ ด จาก
การนำำ� อาหารหยาบและอาหารข้้ น
มาผสมกัั น ในอัั ต ราส่่ ว นที่่� เ หมาะสม
หรืือ ที่่�เรีียกว่่า อาหาร TMR

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7
ชััยนาท (สศท.7) ลงพื้้�นที่่�ติิดตามผลการ
ดำำ� เนิิ น งานของกลุ่่� ม วิิ ส าหกิิ จ ชุุมชน
แปลงใหญ่่ ข้้าวโพดช็็ อป ตำำ�บลหััวลำำ�

อำำ�เภอท่่าหลวง จัังหวััดลพบุุรีี โดยทาง
กลุ่่�มปลููกข้้ า วโพดต้้ นส ดพร้้ อ มฝัั ก และ
นำำ�ไปผลิิตเป็็น“ข้้าวโพดช็็อป” จำำ�หน่่าย
แบบครบวงจรเพื่่� อ ส่่ ง จำำ� หน่่ า ยทั้้� ง

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565
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ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ เป็็นพืื ชที่่�อุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์มีีความ
ต้้องการต่่อเนื่่�อง เป็็นหนึ่่�งในวััตถุุดิิบอาหารโคนม ที่่�ให้้คุณ
ุ ค่่า
ทางโภชนาการสููง ขณะที่่�การผลิิตยัังไม่่เพีี ยงพอ
กัับความต้้องการ โดยข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ หรืือ
ข้้าวโพดต้้นสดพร้้อมฝััก มีอ
ี ายุุการเก็็บเกี่่�ยว 70 – 85 วััน
ซึ่่�งมีีอายุุน้อ
้ ยกว่่าการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์แบบปกติิ
และเพาะปลููกได้้ 3 ครั้้�ง/ปีี และเมื่่�อ เก็็บเกี่่�ยวแล้้วสามารถ
นำำ�มาหมััก หรืือที่่�เรีียกว่่า “ข้้าวโพดช็็อป”

ในประเทศและต่่างประเทศ โดยกลุ่่�ม
ได้้ มีี ก ารพัั ฒ นาศัั ก ยภาพการผลิิ ต
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ทั้้� ง ในด้้ า นองค์์ ค วามรู้้�
ของสมาชิิกและเกษตรกรเครืือข่่าย การนำำ�
เครื่่�องจัักรเข้้ามาใช้้ในกระบวนการผลิิต
เพื่่� อ ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพของสิิ นค้้ า ให้้ ไ ด้้
มาตรฐานตรงกัับความต้้องการของตลาด
ทางกลุ่่�มเริ่่� มดำำ�เนิิ นการตั้้�งแต่่ ปีี 2561
ปัั จ จุุ บัั น มีี พื้้� นที่่� ป ลููกรวม 3,000 ไร่่
สมาชิิกเกษตรกรและเครืือข่่ายรวม 227 ราย
ด้้ า นการดำำ� เนิิ น งานในช่่วงที่่� ผ่่ านมา
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ทางกลุ่่�มได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น เงิิ นทุุ น
จากโครงการยกระดัั บ แปลงใหญ่่
ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด
ภายใต้้ ก ารดำำ� เนิิ น งาน ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ เพื่่อ� จััดซื้้อ� เครื่่อ� งม้้วน
ข้้าวโพดหมััก รถคีีบ และรถบรรทุุก 6 ล้้อ
สำำ�หรัับใช้้ในกระบวนการผลิิตและขนส่่ง
โดยสมาชิิ ก ต้้ อ งใช้้ เ มล็็ ด พัั นธุ์์�ข้้ า วโพด
แบบเดีี ย วกัั น ซึ่่� ง ทางคณะกรรมการ
แปลงใหญ่่ จ ะเป็็ น ผู้้�จัั ด หาเมล็็ ด พัั นธุ์์�
คุุ ณ ภาพเพื่่� อ จำำ� หน่่ า ยให้้ แ ก่่ สม าชิิ ก

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

เพื่่�อเป็็นการควบคุุมคุุณภาพของผลผลิิต
และเมื่่�อถึึงระยะเวลาเก็็บเกี่่�ยวทางกลุ่่�ม
จะจัั ด หารถเพื่่� อ ไปทำำ� การเก็็ บ เกี่่� ย ว
ให้้ แ ก่่ สม าชิิ ก โดยตรง นอกจากนี้้�
ทางกลุ่่�มได้้จััดทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงสััญญา
ซื้้�อขาย (MOU) กัับ 7 สหกรณ์์ และ
1 ฟาร์์ม ได้้แก่่สหกรณ์์โคนมสวรรคโลก
จัังหวััดสุุโขทััย สหกรณ์์โคนมปากช่่อง
จัังหวััดนครราชสีีมาสหกรณ์์โคนมมวกเหล็็ก
จัังหวััดสระบุุรีีสหกรณ์์โคนมพััฒนานิิคม
สหกรณ์์โคนมชััยบาดาล สหกรณ์์โคนมท่่าวุ้้�ง

เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเกษตร

สหกรณ์์โคนมหนองรีี และฟาร์์มโคขุุน
อำำ�เภอท่่าวุ้้�ง จัังหวััดลพบุุรีี
ราคาเฉลี่่�ยในรอบปีี 2564 ทางกลุ่่�ม
รัับซื้้�อจากเกษตรกรในรููปของการสัับบด
(ข้้าวโพดช็็อป) เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.41 บาท/
กิิโลกรััม สำำ�หรัับการส่่งจำำ�หน่่ายของกลุ่่�ม
จะแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ คืือ แบบบรรจุุถุุง
ราคาถุุ ง ละ 55 บาท (ถุุ ง ขนาด 25
กิิโลกรััม) และแบบอััดเป็็นก้้อนพร้้อม
แล็็ปพลาสติิกราคาตัันละ 2,700 บาท
มีีขนาด 70 กิิโลกรััม และ 400 กิิโลกรััม
โดย ผลผลิิ ตส่่ วนใหญ่่ ร้้ อย ละ 70
ส่่ ง จำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บ สหกรณ์์ ที่่� ทำำ� MOU
และผลผลิิ ต อีี ก ร้้ อ ยละ 30 ส่่ ง ออก
ตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น กาตาร์์
และเกาหลีี ใ ต้้ จำำ� หน่่ า ยรููปแบบก้้ อ น
ขนาด 400 กิิโลกรััม โดยขนส่่งทางเรืือ
นอกจากนี้้�ยัังมีีประเทศจีีนและประเทศ
เวีี ย ดนามให้้ ค วามสนใจและได้้ ติิ ด ต่่ อ
ทำำ�การซื้้�อขายกัับทางกลุ่่�มเรีียบร้้อยแล้้ว
	ด้้ า นคุุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิิ ต
เพื่่�อเป็็นการรัับรองคุุณภาพก่่อนส่่งออก
สิินค้า้ ทุุกครั้้ง� ทางกลุ่่�มจะนำำ�ข้า้ วโพดช็็อป
ที่่�ผ่่านการหมัักแล้้ว 21 วััน ไปตรวจสอบ

คุุณภาพคุุณภาพที่่�ห้้องปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์
อาหารสััตว์์ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์
นครราชสีีมา นอกจากนี้้� ยัังมีีการตรวจสอบ
หาสารพิิษตกค้้างโดยส่่งไปตรวจสอบที่่�
บริิษัทั ห้้องปฏิิบัติั กิ ารกลาง (ประเทศไทย)
จำำ�กัั ด สาขาขอนแก่่ น ซึ่่� ง เป็็ น รายการ
ทดสอบขอบข่่ายการรัับรองจากสำำ�นััก
มาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ นัั บ ว่่ า เป็็ นจุุ ด แข็็ ง ของทาง
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กลุ่่�มในด้้ า นของกระบวนการผลิิ ต
ที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานสููง โดยระยะ
ต่่อไปทางกลุ่่�มมีีแผนที่่�จะ เพิ่่�มเครืือข่่าย
สมาชิิกขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููก และเพิ่่�ม
ด้้ า นของเทคโนโลยีี ก ารผลิิ ต เพื่่� อ ให้้
ผลผลิิ ต มีี คุุ ณ ภาพมาตรฐานยิ่่� ง ขึ้้� น
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และเพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาด
ทั้้�งนี้้� เกษตรกรหรืือท่่านใดสนใจข้้อมููล
การผลิิ ต ข้้ า วโพดช็็ อ ป สามารถติิ ด ต่่ อ
หรืือสอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม
ได้้ ที่่� ก ลุ่่�มวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนแปลงใหญ่่
ข้้ า วโพดช็็ อ ปตำำ� บลหัั ว ลำำ� เลขที่่� 210
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หมู่่�ที่่� 5 ตำำ� บลหัั ว ลำำ� อำำ� เภอท่่ า หลวง
จัังหวััดลพบุุรีี หรืือสามารถขอคำำ�แนะนำำ�
ได้้ที่่� นางสุุริยิ า เลิิศสรานนท์์ ประธานกลุ่่�ม
โทร 09 3321 4591 และ 08 1649 9440
โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7
ชััยนาท

บทความเศรษฐกิจการเกษตร

ระดมความเห็็นจััดทำำ�มาตรการจููงใจในการจััดทำำ�เขตส่่งเสริิมพืื ช
มหััศจรรย์์ (มัันสำำ�ปะหลััง)
องค์์การอาหารและการเกษตร
แห่่ ง สหประชาชาติิ หรืื อ FAO
ได้้ ย กย่่ อ งให้้ มัั น สำำ� ปะหลัั ง เป็็ นพืื ชแห่่ ง
ศตวรรษที่่� 21 ในฐานะวััตถุุดิบิ จากธรรมชาติิ
เพื่่อ� ความมั่่�นคงทางอาหารและพลัังงานทาง
เลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งทุุกส่่วน
ของมัันสำำ�ปะหลัังสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์
ได้้หมด หรืือเรีียกว่่า พืืช Zero Waste
โดยใบและยอดมัั น สำำ� ปะหลัั ง นำำ�ม าผลิิ ต
อาหารสััตว์์เพื่่�อเสริิมสุุขภาพ มีีโปรตีีนสููง
ซึ่่�งใบแห้้งสามารถใช้้ทดแทนวััตถุุดิิบโปรตีีน
ที่่� ต้้ อ งนำำ� เข้้ า เพื่่� อ มาผลิิ ต เป็็ น อาหารสัั ต ว์์
เช่่ น ปลาป่่น กากถั่่� ว เหลืือง นอกจากนี้้�
ยัังมีีสารแซนโทฟิิลล์์ที่่�ช่่วยการเจริิญเติิบโต
ของสัั ต ว์์ และสารแทนนิิ นที่่� ช่่ ว ยป้้ อ งกัั น
พยาธิิในสััตว์์ ลำำ�ต้้นมัันสำำ�ปะหลัังสามารถ
นำำ�มาใช้้/ขายเป็็นท่่อนพัันธุ์์� เพื่่�อลดต้้นทุุน
และสร้้างรายได้้ เหง้้ามัันสำำ�ปะหลัังตากแห้้ง
แ ล ะ นำำ�ม า เ ผ า จ ะ ไ ด้้ ถ่่ า น เชื้้� อ เ พลิิ ง
และน้ำำ��ส้้ ม ควัั น ไม้้ เ พื่่� อ ใช้้ ป้้ อ งกัั นศัั ต รููพืืช
และราก (หััวมััน) ใช้้เป็็นวัตั ถุุดิบิ หลากหลาย
อุุตสาหกรรม ทั้้�งอุุตสาหกรรมอาหารสััตว์์

ซึ่่� ง นิิ ย มใช้้ มัั น ชนิิ ด ขมที่่� ไ ม่่ เ หมาะสำำ� หรัั บ
การบริิโภคของมนุุษย์์หรืือใช้้หััวสดเลี้้�ยงสััตว์์
โดยตรง เนื่่� อ งจากมีี ป ริิ ม าณกรดไฮโดรไซยานิิคสููง มีีความเป็็นพิษิ ต่่อร่่างกาย ต้้องนำำ�
ไปแปรรููปเป็็ นมัั นอัั ด เม็็ ด หรืือมัั น เส้้ น
สามารถนำำ�ไปเลี้้�ยงสััตว์์ได้้ สำำ�หรัับอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มของมนุุษย์์ สามารถบริิโภค
หััวมัันโดยตรง เช่่น นำำ�ไปนึ่่�ง เชื่่�อม ทอด
หรืือเป็็นผลิิตภััณฑ์์ขนมปราศจากกลููเตน
แป้้งมัันออร์์แกนิิค ซึ่่�งช่่วงนี้้�เทรนด์์รัักษา
สุุขภาพกำำ�ลัังมาแรงเป็็นกระแสที่่�ผู้้�บริิโภค
ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ นอกจากอุุ ต สาหกรรม
อาหารแล้้ว มัันสำำ�ปะหลัังยัังสามารถนำำ�ไป
ผลิิตเคมีีภัณ
ั ฑ์์ ฟิิล์มถน
์ อมอาหาร บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ย่่อยสลายได้้ และยัังเป็็นพืืชพลัังงานทาง
เลืือกในการผลิิตเอทานอล จากสถานการณ์์
ราคาน้ำำ��มัันดิิบแพงส่่งผลให้้มัันสำำ�ปะหลััง
เป็็นที่่�ต้้องการของโรงงานผลิิตเอทานอล
สำำ� หรัั บ หัั ว มัั น สำำ� ปะหลัั ง ถืือเป็็ นพืื ช
เศรษฐกิิจสำำ�คััญของประเทศไทย ซึ่่�งไทย
ในฐานะผู้้�ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลััง
อัั นดัั บ ต้้ น ของโลก ในปีี 2564 มีี มูู ลค่่ า

ส่่งออกสููงถึึง 120,512 ล้้านบาท (เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 48.7 เมื่่อ� เทีียบกัับที่่� 2563) ส่่วนใหญ่่
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 43 รองลงมาเป็็นมัันเส้้น/มัันอัดั เม็็ด
แป้้งดััดแปร และผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ตามลำำ�ดัับ
ตลาดส่่งออกที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน ญี่่�ปุ่่น� และไต้้หวััน ด้้านการผลิิต
พบว่่า ปีี 2564 ไทยมีีพื้้�นที่่�ปลููก 10.9 ล้้านไร่่
มีีปริิมาณผลผลิิต 35.1 ล้้านตััน แหล่่งเพาะปลููก
สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ จัังหวััดนครราชสีีมา กำำ�แพงเพชร
กาญจนบุุรีี และชััยภููมิิ ตามลำำ�ดับั ส่่วนความ
ต้้องการมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2564 มีีปริิมาณ
42.58 ล้้ า นตัั นหัั ว มัั นส ด ประกอบด้้ ว ย
แป้้งมััน 23.705 ล้้านตัันมัันเส้้น/มัันอัดั เม็็ด
14.876 ล้้านตััน และเอทานอล 4 ล้้านตััน
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า แนวโน้้ ม ตลาดมัั น สำำ� ปะหลัั ง
ยัังมีีความต้้องการสููง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ได้้ให้้ความ
สำำ�คัั ญ และดำำ� เนิิ น การขัั บ เคลื่่� อ นนโยบาย
การบริิ ห ารจัั ด การการผลิิ ต สิิ นค้้ า เกษตร
ตามแผนที่่� เ กษตรเพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การ
เชิิ ง รุุ ก (Agri-Map) อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และ
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ถืือเป็็ นน โยบายสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นาและ
แก้้ ไขปัั ญ หาด้้ า นการเกษตรของประเทศ
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดิินให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ปรัั บ สมดุุ ล ของอุุ ป สงค์์ (Demand)
และ อุุปทาน (Supply) ของสิินค้้าเกษตร
ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งต้้องพิิจารณาความสอดคล้้อง
เชื่่�อมโยงกัันของพื้้�นที่่� (Area) ชนิิดสิินค้้า
(Commodities) เกษตรกร ผู้้�ประกอบการ
โรงงาน และเจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ฐ (Human
Resource) เพื่่�อสร้้างฐานข้้อมููลสำำ�หรัับการ
จัั ด สรรพื้้� นที่่� ป ลููกให้้ เ กิิ ด ความเหมาะสม
และจัั ด ทำำ�ข้้ อ เสนอแนะเชิิ ง นโยบาย
มาตรการและแนวทางในการบริิหารจััดการ
พื้้� นที่่� แ ละสิิ นค้้ า ซึ่่� ง สิิ นค้้ า มัั น สำำ� ปะหลัั ง
เป็็ นสิิ นค้้ า หนึ่่� ง ที่่� ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การมาอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง
ในการนี้้� สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 12
ไ ด้้ จัั ด สัั มมน า ร ะ ด ม ค ว า มคิิ ด เ ห็็ น
การจััดทำำ�มาตรการจููงใจในการจััดทำำ�เขต
ส่่ ง เสริิ ม การปลููกมัั น สำำ� ปะหลัั ง ภายใต้้
โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้า้ เกษตร
ตามแผนที่่� เ กษตรเพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การ
เชิิงรุุก (Agri-Map) เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน
2565 ณ โรงแรมไม้้ใหญ่่ จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
โดยผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ประกอบด้้ ว ย
เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ประกอบการ
ภาคเอกชน สถาบัันการศึึกษา เกษตรกร
และสถาบัันเกษตรกร โดยที่่�ประชุุมได้้เสนอ
มาตรการจููงใจในการจัั ด ทำำ� เขตส่่ ง เสริิ ม
การปลููกมัันสำำ�ปะหลััง ดัังนี้้� 1) สนัับสนุุน
พัันธุ์์�มัันสำำ�ปะหลัังที่่�ได้้รัับการรัับรองให้้กัับ
เกษตรกรอย่่างทั่่�วถึึง 2) สนัับสนุุนการพััฒนา
ปรัับปรุุงแก้้ปััญหาดิินเสื่่�อมโทรม แหล่่งน้ำำ��
8
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และการบริิหารจััดการแปลง 3) สนัับสนุุน
พัั ฒ นาให้้ ค วามรู้้� ก ารแปรรููปเบื้้� อ งต้้ น
เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาส และสร้้างรายได้้ 4) สนัับสนุุน
การลดต้้นทุนุ การผลิิต (ราคาปััจจััยการผลิิต
เทคโนโลยีี ก ารผลิิ ต เพื่่� อ ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
ด้้านแรงงาน คงมาตรการประกัันรายได้้ ดููแล
ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต
รวมทั้้�งค่่าขนส่่ง) 5) กำำ�กับั ดููแลให้้ผู้ป�้ ระกอบ
การลานมัั น โรงแป้้ ง รัั บ ซื้้� อ และให้้ ร าคา
ตามคุุ ณ ภาพเชื้้� อ แป้้ ง 6) ถอดบทเรีี ย น
สมาคมผู้้�ผลิิ ต สิิ นค้้ า พืืชไร่่ ที่่� ป ระสบความ
สำำ� เร็็ จ (ไร่่ อ้้ อ ย) 7) สนัั บ สนุุ นส่่ ง เสริิ ม
ให้้ ค วามรู้้� ความเข้้ า ใจ แผนการผลิิ ต แก่่
เกษตรกร เพื่่�อให้้เกิิดการรวมกลุ่่�มเกษตร
แปลงใหญ่่ เพื่่อ� ควบคุุมการผลิิตให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
8) พััฒนากระบวนการคิิด ทัักษะทางวิิชาชีีพ
การทำำ�งานร่่วมกััน การตระหนัักถึึงความ
เป็็นสมาชิิกในองค์์กร ความรู้้�สึกึ เป็็นอันั หนึ่่�ง
อัันเดีียวกัันของเกษตรกรผู้้�ผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง
9) การบริิหารจััดการน้ำำ��ในชุุมชน ตามช่่องทาง
Thai Water Plan และ 10) สนัับสนุุนองค์์
ความรู้้� เพื่่อ� ให้้เกษตรกรสามารถเข้้าถึึงแหล่่ง
เงิินทุนุ ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� ทั้้�งนี้้� ร่่วมเสนอมาตรการ
นอกเขตพื้้�นที่่�ไม่่เหมาะสม โดยใช้้มาตรการ
จููงใจเช่่ น เดีี ย วกัั น เขตพื้้� นที่่� เ หมาะสม
แต่่พิิจารณาตามบริิบทพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีมาตรการ
เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ 1) สนัับสนุุนการเชื่่�อมโยง
ตลาด เช่่น การทำำ�สัญ
ั ญาซื้้อ� ขายระหว่่างกลุ่่�ม
เกษตรกรกัับผู้้�รัับซื้้�อโดยตรง ไม่่ผ่่านพ่่อค้้า
คนกลาง เป็็นต้้น 2) สนัับสนุุนโครงสร้้าง
พื้้� นฐาน และสิ่่� งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่� อ
ลดต้้นทุุนการผลิิตจากการขนส่่ง 3) สนัับสนุุน
งบประมาณสัั ด ส่่ ว นที่่� แ ตกต่่ า งกัั บ พื้้� นที่่�
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เหมาะสม และ 4) สนัับสนุุนการพััฒนา
ศัั ก ยภาพการผลิิ ต มัั น สำำ� ปะหลัั ง หรืือ
พืืชทางเลืือกที่่�เหมาะสมกัับพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้
เทีี ย บกัั บ คุุ ณ ภาพในระดัั บ ที่่� สูู งขึ้้� น ทั้้� ง นี้้�
มีีเงื่่�อนไขต้้องเป็็นเกษตรกร/กลุ่่�มเกษตรกร
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียน มีีการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจการ
ผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังที่่�ชััดเจน และนำำ�เสนอ
อย่่างเป็็นระบบ โดยผ่่านการเห็็นชอบจาก
ธนาคารเพื่่�อการเกษตรเกษตรและสหกรณ์์
การเกษตร
	ทั้้�งนี้้� มาตรการการจััดทำำ�เขตส่่งเสริิม
การปลููกมัันสำำ�ปะหลัังเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�ง
ในการสร้้างเสริิมศัักยภาพขีีดความสามารถ
ของภาคเกษตร การทำำ�งานเชิิงบููรณาการ
ของทุุกภาคส่่วนตลอดทั้้�งกระบวนการผลิิต
(Supply Chain) ตั้้�งแต่่เกษตรกร ด้้านการ
รวมกลุ่่�มปลููกมัั น สำำ� ปะหลัั ง แปลงใหญ่่
การจัั ด การใช้้ พื้้� นที่่� เงิิ นทุุ น แรงงาน
หรืือปััจจััยการผลิิต รวมทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีี
และนวัั ต กรรมมาใช้้ ใ นการผลิิ ต เพื่่� อ ให้้
เกิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพ และได้้ ม าตรฐาน
(GAP หรืือ ออร์์แกนิิค) พร้้อมจััดหาตลาด
จำำ�หน่่าย รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายเชื่่�อมโยง
(MOU) ตั้้�งแต่่เกษตรกร สหกรณ์์ ผู้้�ประกอบ
การลานมััน โรงแป้้ง โรงงานอุุตสาหกรรม
และผู้้�ส่่งออก ตลอดจนสถาบัันการศึึกษา
และหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ เพื่่� อ สร้้ า งความ
เข้้ ม แข็็ ง และความยั่่� ง ยืืนของการผลิิ ต
มัันสำำ�ปะหลัังไทยต่่อไป

โดย : สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 12
นครสวรรค์์
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สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกรภาคตะวัันออกพึึ งพอใจ
โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่
โครงการ 1 ตำำ�บล 1 กลุ่่ม
�
เกษตรทฤษฎีีใหม่่ เป็็นโครงการ
ที่่� น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ
พอเพีียงและเกษตรทฤษฎีีใหม่่ มาเป็็น
แนวทางในการดำำ� เนิิ น งานโครงการ
เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โรคไวรััสโคโรนา 2019 บรรเทาปััญหา
การว่่างงาน ลดปััญหาการเคลื่่อ� นย้้ายแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมไปสู่่�ภาคอื่่� น ๆ และ
สร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุุมชนในท้้องถิ่่�น
ให้้ มีี ค วามมั่่� น คงในการเป็็ น แหล่่ ง ผลิิ ต
อาหาร ช่่วยฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจในระยะสั้้�น
แ ล ะ สร้้ า ง ค ว า ม แข็็ ง แ ก ร่่ ง ใ ห้้ กัั บ
เศรษฐกิิ จ ไทยในระยะยาว เกษตรกร
สามารถเลี้้� ย งตนเองและสร้้ า งรายได้้
ให้้กัับครอบครััวอย่่างเพีียงพอและยั่่�งยืืน
โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การ
เรีียนรู้้�และน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ด้้วยการพััฒนาพื้้�นที่่�จุุดเรีียนรู้้�

ในรููปแบบกลุ่่�มเกษตรทฤษฎีีใหม่่ 1 ตำำ�บล
1 กลุ่่�มเกษตรทฤษฎีี ใ หม่่ เพิ่่� ม พื้้� นที่่�
เก็็ บ กัั ก น้ำำ�� สำำ� หรัั บ ทำำ� การเกษตรทฤษฎีี
ใหม่่ ทั้้�งในส่่วนกิิจกรรมหลััก และกิิจกรรม
ที่่� เกี่่� ย วเนื่่� องตลอดทั้้� งปีี และเพื่่� อฟื้้� นฟูู
ภาคการเกษตรภายหลัังการแพร่่ระบาด
ของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
โดยมุ่่�งเน้้ น เกษตรกรที่่� มีี ค วามตั้้� ง ใจ
สร้้างงาน เอาใจใส่่อย่่างจริิงจััง มีีเป้้าหมาย
ดำำ�เนิินการในพื้้นที่่
� � 75 จัังหวััด 4,009 ตำำ�บล
เกษตรกร 32,000 ราย และมีี ก าร

จ้้างงานในระดัับตำำ�บลรวม 16,000 ราย
ซึ่่� ง สำำ�นัั ก งานเศรษฐกิิ จ การเกษตร
โดยศููนย์์ ป ระเมิิ นผ ลร่่ ว มกัั บ สำำ�นัั ก งาน
เศรษฐกิิ จ การเกษตรที่่� 1-12 ได้้ รัั บ
มอบหมายให้้ ดำำ� เนิิ น การประเมิิ นผ ล
โครงการในระยะแรก โดยใช้้ เ กณฑ์์
ประเมิินผลของ OECD – DAC ประกอบ
ด้้วยเกณฑ์์หลััก 5 ด้้าน ได้้แก่่ ความสอดคล้้อง
ประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ ผลกระทบ
และความยั่่� ง ยืืน และเปรีี ย บเทีี ย บ
ผลการดำำ� เนิิ น งานกัั บ เป้้ า หมายหรืือ

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565
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เปรีี ย บเทีี ย บก่่ อ นและหลัั ง เข้้ า ร่่ ว ม
โครงการ พบว่่า ได้้คะแนนตามเกณฑ์์
การประเมิิ น 91.44 ซึ่่� ง ตามเกณฑ์์
การวััดถืือว่่าโครงการประสบความสำำ�เร็็จ
อยู่่�ในระดัับดีีมาก อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจาก
เป็็ น ระยะแรกในการดำำ� เนิิ น โครงการ
การประเมิิ นผ ลดัั ง กล่่ า วยัั ง ไม่่ เ ห็็ น
ผลกระทบและความยั่่� ง ยืืนที่่� ชัั ด เจน
ป ร ะ ก อ บ กัั บ มติิ ก า ร ป ร ะ ชุุ ม ค ณ ะ
อนุุ ก รรมการติิ ด ตามโครงการภายใต้้

10

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n

แผนงานสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่เศรษฐกิิจ
ฐานราก ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันพุุธที่่�
27 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 มีีมติิให้้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ ดำำ�เนิินการติิดตาม
และประเมิินผลต่่อเนื่่�องไปจนถึึงระยะ
เวลาภายหลัั ง สิ้้� นสุุ ด โครงการ 1 ปีี
ดัังนั้้�น ศููนย์์ประเมิินผลร่่วมกัับสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิ จ การเกษตรที่่� 1-12 จึึ ง ต้้ อ ง
ประเมิินผลโครงการต่่อเนื่่อ� งจากระยะแรก
โดยประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการดำำ�เนิิน

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โครงการ รวมทั้้� ง ปัั ญ หาอุุ ป สรรค
ในการดำำ� เนิิ น งาน เพื่่� อ ให้้ ผู้้� บ ริิ ห าร
และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ มีี ข้้ อ มููล
สำำ� หรัั บ ประกอบการพิิ จ ารณาในการ
ปรัับปรุุง แก้้ไข การดำำ�เนิินงานโครงการ
ให้้ บ รรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จ ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์
และเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ รวมทั้้� ง ใช้้
เป็็ นข้้ อ มููลในการพัั ฒ นาโครงการ
ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันต่่อไป
	ดัั ง นั้้� น ในปีี ง บประมาณ 2565
ศููนย์์ ป ระเมิิ นผ ลร่่ ว มกัั บ สำำ�นัั ก งาน
เศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1-12 จึึงติิดตาม
ประเมิิ นผ ลต่่ อ เนื่่� อ งจากระยะแรก
เพื่่�อประเมิินผลสััมฤทธิ์์�จากการดำำ�เนิิน
โครงการ โดยมีี เ ป้้ า หมายดำำ� เนิิ น การ
ร่่วมกัันจากการสุ่่�มเป้้าหมายในภาพรวม
ทั้้�งประเทศ 36 จัังหวััด จำำ�นวนตััวอย่่าง
2,232 ราย แบ่่งเป็็น เกษตรกรผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ 1,376 ราย ผู้้�รัั บ จ้้ า งงาน
676 ราย และเจ้้ า หน้้ า ที่่� 180 ราย
โดยสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6
(สศท.6) ได้้ รัั บ มอบหมายดำำ� เนิิ น การ
ในพื้้นที่่
� จั� งั หวััดชลบุุรีี และจัังหวััดสระแก้้ว
เป็็นตััวแทนภาคตะวัันออกมีีเป้้าหมาย
เกษตรกรผู้้� เข้้ า ร่่ ว มโครงการ 60 ราย
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ผู้้�รัับจ้้างงาน 30 ราย และหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง 10 ราย ได้้ แ ก่่ สถานีี
พัั ฒ นาที่่� ดิิ น สำำ�นัั ก งานเกษตรจัั ง หวัั ด
สำำ�นัั ก งานปศุุ สัั ต ว์์ จัั ง หวัั ด สำำ�นัั ก งาน
ประมงจัั ง หวัั ด สำำ�นัั ก งานเกษตรและ
สหกรณ์์จัังหวััด
ในการนี้้� สศท.6 ลงพื้้น� ที่่เ� พื่่�อติิดตาม
ประเมิินผลหลัังโครงการสิ้้�นสุุดประมาณ
5-6 เดืือน มีีข้้อค้้นพบดัังนี้้�
1.	ด้้ า นภาพรวมของโครงการ
เกษตรกรส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วามพึึ ง พอใจ
ในระดัับดีีมาก หรืือคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 38.97
แต่่ด้ว้ ยเป็็นโครงการใหม่่ทำำ�ให้้การดำำ�เนิิน
งานโครงการค่่อนข้้างล่่าช้้า เช่่น การขุุด
สระน้ำำ�� การแจกปััจจััยการผลิิต ซึ่่�งทำำ�ให้้
ผลกระทบต่่อการวางแผนการผลิิต
2.	ด้้ า นการอบรมของเกษตรกร
เกษตรกรส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วามพึึ ง พอใจ
ในระดัับปานกลาง หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
38.97 เพราะด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19
ระบาดทำำ�ให้้ต้้องใช้้การอบรมโดยวิิธีีการ
ผ่่ า นระบบสื่่� อ ทางไกล (Application
Zoom) ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
เท่่าที่่�ควร
3.	ด้้ า นการขุุดสระน้ำำ�� เกษตรกร
ส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วามพึึ ง พอใจในระดัั บ ดีี
หรืือคิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 43.85 เนื่่� อ งจาก

ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ นส ระน้ำำ�� ขนาดใหญ่่
เป็็ นปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ในการทำำ�กิิ จ กรรม
การผลิิต แต่่การดำำ�เนิินการขุุดสระน้ำำ��
บางแห่่ ง มีี ปัั ญ หาพื้้� นที่่� เ ป็็ นดิิ น ปนหิิ น
ทำำ� ให้้ ก ารขุุ ด สระไม่่ ไ ด้้ ต ามแปลน
ที่่�วางแผนไว้้ จึึงต้้องมีีการปรัับเปลี่่ย� นแผน
ตามสภาพพื้้�นที่่� และผู้้�รัับเหมาบางราย
ขุุดในช่่วงฤดููฝนทำำ�ให้้การทำำ�งานล่่าช้้าลง
4. ด้้านการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต
เกษตรกรที่่� เข้้ า ร่่ ว มโครงการจะได้้ รัั บ
แจกปััจจััยการผลิิต เช่่น ไม้้ผล (กล้้วย
มะม่่วง มะละกอ) สััตว์์ปีีก (ไก่่ไข่่ เป็็ดไข่่)
สัั ต ว์์ น้ำำ�� (ปลานิิ ล ) พืืชผัั ก สวนครัั ว
พืืชสมุุนไพรฟ้้าทะลายโจร และน้ำำ��หมััก
ชีี ว ภาพ เกษตรกรส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วาม

พึึงพอใจในระดัับปานกลาง หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 33.91 เนื่่�องจากปััจจััยที่่�ได้้รัับ
สนัับสนุุนไม่่ค่่อยตรงกัับความต้้องการ
กัับที่่�ได้้แจ้้งความประสงค์์ และจำำ�นวน
ที่่�ได้้รับั สนัับสนุุนค่อ่ นข้้างน้้อย ซึ่ง่� ไม่่สมดุลุ
กัั บ พื้้� นที่่� แ ปลงของเกษตรกรเนื่่� อ งจาก
งบประมาณสนัับสนุุนมีีจำำ�กััด โดยไก่่ไข่่
เป็็นปััจจััยที่่�สร้้างรายได้้และเพื่่�อบริิโภค
ได้้ค่่อนข้้างเร็็ว เนื่่�องจากไก่่ไข่่ที่่�รัับแจก
มีีอายุุโตเต็็มวััยสามารถให้้ไข่่ได้้ทัันทีี
5.	ด้้านการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่�
และผู้้�รัั บ จ้้ า งงาน เกษตรกรส่่วนใหญ่่
มีี ค วามพึึ ง พอใจในระดัั บ ดีี ม าก หรืือ
คิิ ดเป็็นร้้อยละ 47.30 โดยเฉพาะเจ้้า
หน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุน
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ช่่ ว ยเหลืือเกษตรกร แต่่ ผู้�รั้ ั บ จ้้ า งงาน
บางรายยัังขาดความรู้้�และประสบการณ์์
ด้้านการเกษตรทำำ�ให้้ภารกิิจการให้้คำำ�แนะนำำ�
กัับเกษตรกรยัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพเพีี ย งพอ
แต่่ภารกิิจการประสานงานติิดต่่อสามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ค่่อนข้้างดีี
ข้้อเสนอแนะในภาพรวม ดัังนี้้�
1. โครงการควรเพิ่่�มการประชาสััมพัันธ์์
ให้้ทั่่�วถึึงเพื่่�อให้้ครอบคลุุมกัับเกษตรกร
ทุุกช่่วงวััยที่่�ต้้องการเข้้าร่่วมโครงการ
ทั้้�งผ่่านระบบ Social Network หรืือ
ผ่่ า นทางการประชาสัั มพัั นธ์์ ข องผู้้�นำำ�
ชุุมชนในพื้้�นที่่�
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2. โครงการควรเร่่งดำำ� เนิิ น การ
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั น เพื่่� อ ให้้ เ กษตรกรทำำ�
กิิจกรรมการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

เช่่ น การขุุ ด สระน้ำำ�� และการสนัั บ สนุุ น
ปััจจััยการผลิิต

บทความพิิ เศษ

3. หน่่วยงานร่่วมดำำ� เนิิ น งานควร
ปรัับวิิธีีการอบรมให้้เข้้าถึึงได้้ง่่าย และ
ได้้ รัั บ ความรู้้� เ ชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ โ ดยสามารถ
นำำ�ความรู้้�มาใช้้ได้้ด้้วยตนเอง ส่่วนเกษตรกร
มืือใหม่่ ที่่� สน ใจทำำ� เกษตรทฤษฎีี ใ หม่่
ควรส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด เวทีี / ช่่ อ งทางการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างกััน หรืือกัับ
เครืือข่่าย ศพก.
4. ควรมีีหน่่วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เข้้ า มาช่่วยเหลืือและแก้้ ไ ขปัั ญ หา
ให้้ กัั บ เกษตรกรเพื่่� อ ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยกรณีี
ผู้้�รับั เหมาไม่่ยอมปรัับเปลี่่ย� น หรืือทำำ�งาน
ไม่่ เรีี ย บร้้ อ ย และวางแผนการขุุ ด สระ
เพื่่�อลดปััญหาความเสี่่�ยงจากฤดููกาล
5. หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรชี้้�แจง
ข้้อจำำ�กััดในการสนัับสนุุนปััจจััยการผลิิต
กัั บ ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ร่่ ว ม กัั น
ให้้ เ หมาะสมกัั บ เกษตรกรแต่่ ล ะกลุ่่�ม
เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินกิจิ กรรมการเกษตร
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

6. หน่่วยงานควรประสานแนะนำำ�
ช่่องทางการขอสนัับสนุุนอุุปกรณ์์สููบน้ำำ��
ทางการเกษตรจากพลัังงานทางเลืือก
ให้้กัับเกษตรกรที่่�มีีเงิินทุุนน้้อย เพื่่�อลด
ค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับเกษตรกร
7.	การคััดเลืือกผู้้�จ้า้ งงาน ควรพิิจารณา
ให้้เหมาะสมกัับภารกิิจที่่ต้� อ้ งดำำ�เนิินการ
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ กัั บ เกษตรกร

อย่่างแท้้จริิง และผู้้�รัับจ้้างงานบางราย
ที่่�มีีศัักยภาพ และสนใจควรนำำ�มาจ้้างงาน
หรืือเป็็ น อาสาสมัั ค รด้้ า นการเกษตร
ของหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
8.เมื่่�อจบโครงการเกษตรกรต้้องการ
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ลงพื้้� น ที่่� ติิ ด ตามตรวจเยี่่� ย มเกษตรกร
อย่่างต่่อเนื่่� อ งให้้ ค รบทุุกราย เพื่่� อ ให้้
การสนัั บ สนุุ น องค์์ ค วามรู้้� หรืือปัั จ จัั ย
การผลิิตและข้้อแนะนำำ� เช่่น การปรัับปรุุงดิิน
การรัั ก ษาคุุ ณ ภาพน้ำำ�� ในสระและการ
ดููแลสััตว์์เลี้้�ยง เป็็นต้้น
เรีียบเรีียงโดย : ส่่วนวิิจััยและประเมิินผล
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6
ชลบุุรีี
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ประจ�ำเดือน
มิิถุุนายน 2565

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ข้้าว
1. สรุุปภาวะการผลิิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 การผลิิต
1) ข้้าวนาปีี ปีี 2564/65

คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนมิิถุุนายน 2565 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 62.840 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.922 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิต
ต่่อไร่่ 428 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีการผลิิต 2564/65 ที่่�มีีพื้้�นที่่� 62.820 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.369 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
และผลผลิิตต่่อไร่่ 420 กิิโลกรััม หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.03 ร้้อยละ 2.10 และร้้อยละ 1.90 ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีที่่�ผ่า่ นมา เนื่่�องจากคาดว่่าจะมีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอจากการที่่�ฝนมาเร็็ว และตกต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2565 จึึงสามารถขยายเนื้้�อที่่�
เพาะปลููกจากที่่�นาที่่�ปล่่อยว่่างเมื่่อ� ปีีที่่ผ่� า่ นมา แต่่เพิ่่�มขึ้้น� ไม่่มากเนื่่อ� งจากพื้้นที่่
� มี� จำี ำ�กัดั ประกอบกัับราคาข้้าวเปลืือกที่่�เกษตรกรขายได้้
ยัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี รวมทั้้�งเกษตรกรคาดหวัังว่่าภาครััฐจะมีีมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตาม
มีีบางพื้้�นที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปปลููกพืืชอื่่�นที่่�ได้้รัับผลตอบแทนที่่�ดีีกว่่า เช่่น อ้้อยโรงงาน การเกษตรแบบผสมผสาน หรืือปลููกพืืชอื่่�น
ที่่�มีต้ี ้นทุุนต่ำ�ำ� ดููแลง่่ายกว่่า เช่่น มัันสำำ�ปะหลััง
สำำ�หรัับผลผลิิต และผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากคาดว่่าจะมีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพิ่่�มขึ้้�น มีีฝนตกสม่ำำ��เสมอตลอด
ฤดููการเพาะปลููก ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��เพีียงพอต่่อการเจริิญเติิบโตของต้้นข้้าว รวมทั้้�งไม่่ประสบภััยแล้้งและอุุทกภััยเหมืือนปีีที่่�ผ่่านมา
อย่่างไรก็็ตาม บางพื้้�นที่่�เกษตรกรดููแลแปลงนาได้้ไม่่เต็็มที่่� เพราะราคาปุ๋๋�ย สารเคมีี และน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตจะเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 โดยคาดว่่า
ผลผลิิตจะออกสู่่�ตลาดมากในเดืือนพฤศจิิกายน 2565 ปริิมาณ 17.614 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 65.42
รายการ

- รวมทั้้�งประเทศ
(ล้้านตัันข้า้ วเปลืือก)
- ร้้อยละ

ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปีีจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2564/65
ก.ค.64

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.65

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

0.007 1.775 1.981 2.249 17.614 2.394 0.586 0.191 0.045 0.063 0.017 26.922
0.03

6.59

7.36

8.35

65.42

8.89

2.18

0.71

0.17

0.24

0.06 100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2565

			 คาดการณ์์ข้อ้ มููล ณ เดืือนมิิถุนุ ายน 2565 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 11.217 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 7.213 ล้้านตัันข้า้ วเปลืือก และผลผลิิตต่่อไร่่
643 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการผลิิต 2564 ที่่�มีีพื้้�นที่่�เพาะปลููก 8.343 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 5.310 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ผลผลิิตต่่อไร่่
637 กิิโลกรััม หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 34.45 ร้้อยละ 35.84 และร้้อยละ 0.94 ตามลำำ�ดับั เนื้้�อที่่�เพาะปลููกมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีที่่ผ่� า่ นมา
เนื่่�องจากปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��ส่่วนใหญ่่และปริิมาณน้ำำ��ตามแหล่่งน้ำำ��ตามธรรมชาติิมีีมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นผลมาจากใน
ช่่วงเดืือนกัันยายน และตุุลาคม 2564 มีีพายุุโซนร้้อนเตี้้�ยนหมู่่� และคอมปาซุุ ทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีฝนตกหนััก และปริิมาณน้ำำ��ฝน
สููงกว่่าค่่าปกติิ ประกอบกัับเกษตรกรบางส่่วนปลููกชดเชยข้้าวนาปีีที่่เ� สีียหายจากน้ำำ��ท่ว่ ม โดยขยายเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้น� ในพื้้นที่่
� น� า
ที่่�เคยปล่่อยว่่าง
สำำ�หรัับผลผลิิต และผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่า่ นมา เนื่่�องจากมีีปริิมาณน้ำำ�� เพีียงพอต่่อการเพาะปลููก และการเจริิญเติิบโต
ของต้้นข้้าว
14
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			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตเริ่่ม� ออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิตจะออกสู่่�ตลาด
มากในช่่วงเดืือนมีีนาคม - เมษายน 2565 ปริิมาณรวม 4.055 ล้้านตัันข้า้ วเปลืือก หรืือร้้อยละ 56.22 ของผลผลิิตข้้าวนาปรัังทั้้�งหมด
รายการ

ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปรัังจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2565
ก.พ. 65

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้า้ วเปลืือก) 0.944
- ร้้อยละ
13.09

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.051
28.44

2.004
27.78

1.227
17.01

0.538
7.46

0.352
4.88

0.075
1.03

0.018
0.25

ต.ค.

รวม

0.004 7.213
0.06 100.00

1.2 การตลาด
1) โครงการสำำ�คัญ
ั ภายใต้้แผนการผลิิตและการตลาดข้้าวครบวงจร ปีีการผลิิต 2564/65 ดัังนี้้�
1.1) ด้้านการผลิิต

				 (1) การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว และมาตรการควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
				 (2) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ (นาแปลงใหญ่่)
โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้นสูู
� งในการผลิิตพืืช โครงการเพิ่่�มศักั ยภาพการผลิิต
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร (ข้้าวพัันธุ์์�
กข43 และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม) โครงการรัักษาระดัับปริิมาณและคุุณภาพข้้าว โครงการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนและเพิ่่�มพื้้�นที่่�ระบบส่่งน้ำำ��
ให้้พื้้�นที่่�เกษตรกรรม และการปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีีสำ�ำ หรัับการผลิิตข้้าวยั่่�งยืืน
				 (3) การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการบริิหารจััดการพื้้นที่่
� เ� กษตรตามแผนที่่�การเกษตรเชิิงรุุก (Zoning
by Agri-Map) โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าวโพดเลี้้ย� งสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นา โครงการ
ส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โครงการส่่งเสริิมการปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ผ่่านระบบสหกรณ์์ แผนการถ่่ายทอด
ความรู้้�การผลิิตพืืชหลัังนาและการใช้้น้ำำ��ในการผลิิตพืืชอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และแผนการผลิิตพัันธุ์์�พืืชและปััจจััยการผลิิต
				 (4) การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
				 (5) การวิิจัยั และพััฒนา ได้้แก่่ การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้า้ วเจ้้าพื้้�นแข็็ง และพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
				 (6) การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภัยั ข้้าวนาปีี
				 (7) การส่่งเสริิมการสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรทั่่�วประเทศ (รััฐชดเชยดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3)
1.2) ด้้านการตลาด

				 (1) การพััฒนาตลาดสิินค้้าข้้าว ได้้แก่่ โครงการเชื่่�อมโยงตลาดข้้าวอิินทรีีย์์ และข้้าว GAP ครบวงจร
				 (2) การชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวม
ข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้�้ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก โครงการส่่งเสริิม
ผลัักดัันการส่่งออกข้้าว และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
				 (3) การจััดหาและเชื่่�อมโยงตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ โครงการกระชัับความสััมพัันธ์์และรณรงค์์สร้้างการรัับรู้้�
ในศัักยภาพข้้าวไทย เพื่่�อขยายตลาดข้้าวไทยในต่่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้้ไขปััญหาอุุปสรรคทางการค้้าข้้าวไทยและ
เสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
				 (4) การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และประชาสััมพัันธ์์ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ข้า้ ว และนวััตกรรมข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิมและ
ประชาสััมพันธ์
ั ภ์ าพลัักษณ์์ข้า้ วไทยในงานแสดงสิินค้า้ นานาชาติิ และโครงการเสริิมสร้า้ งศัักยภาพสิินค้า้ เกษตรนวััตกรรมไทยเพื่่อ� การ
ต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์
				 (5) การประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์บริิโภคข้้าวและผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยทั้้�งตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
				 (6) การประชาสััมพัันธ์์ข้้าวไทยในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในต่่างประเทศผ่่านสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
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2) มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65

				มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 เห็็นชอบโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65
มาตรการคู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65 ดัังนี้้�
			
2.1) โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 รอบที่่� 1 โดยกำำ�หนดชนิิดข้้าว ราคา และปริิมาณ
ประกัันรายได้้ (ณ ราคาความชื้้�นไม่่เกิิน 15%) ดัังนี้้� (1) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาประกัันตัันละ 15,000 บาท ครััวเรืือนละ
ไม่่เกิิน 14 ตััน (2) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ราคาประกัันตัันละ 14,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน (3) ข้้าวเปลืือกเจ้้า
ราคาประกัันตัันละ 10,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 30 ตััน (4) ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ราคาประกัันตัันละ 11,000 บาท
ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 25 ตััน และ (5) ข้้าวเปลืือกเหนีียว ราคาประกัันตันั ละ 12,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน
				 2.2) มาตรการคู่่� ขนานโครงการประกัั นรายได้้ เกษตรกรผู้้� ปลููกข้้ าว ปีี การผลิิ ต 2564/65 ประกอบด้้วย
3 โครงการ ได้้แก่่
				
(1) โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี ปีีการผลิิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
ให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรในเขตพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวทั่่�วประเทศ เพื่่�อรัักษาราคาข้้าวเปลืือกให้้มีีเสถีียรภาพ โดยให้้มีีการเก็็บข้้าว
เปลืือกไว้้ในยุ้้�งฉางของเกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร เพื่่�อชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาดพร้้อมกัันเป็็นจำำ�นวนมาก เป้้าหมายจำำ�นวน
2 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก วงเงิินสิินเชื่่�อต่่อตััน จำำ�แนกเป็็น ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ตัันละ 11,000 บาท ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่�
ตัันละ 9,500 บาท ข้้าวเปลืือกเจ้้า ตัันละ 5,400 บาท ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ตัันละ 7,300 บาท และข้้าวเปลืือกเหนีียว
เมล็็ดยาว ตัันละ 8,600 บาท รวมทั้้�งเกษตรกรที่่�เก็็บข้้าวเปลืือกในยุ้้�งฉางตนเอง จะได้้รัับค่่าฝากเก็็บและรัักษาคุุณภาพข้้าวเปลืือก
ในอััตราตัันละ 1,500 บาท สำำ�หรัับสถาบัันเกษตรกรที่่�รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้รัับในอััตรา ตัันละ
1,000 บาท และเกษตรกรผู้้�ขายข้้าวเปลืือก ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 500 บาท
				
(2) โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร ปีีการผลิิต 2564/65 โดย
ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อแก่่สถาบัันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน และศููนย์์ข้้าวชุุมชน
เพื่่�อรวบรวมข้้าวเปลืือกจำำ�หน่่าย และ/หรืือเพื่่�อการแปรรููป วงเงิินสิินเชื่่�อเป้้าหมาย 15,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ
4 ต่่อปีี โดยสถาบัันเกษตรกรรัับภาระดอกเบี้้�ย ร้้อยละ 1 ต่่อปีี รััฐบาลรัับภาระชดเชยดอกเบี้้�ยให้้สถาบัันเกษตรกรร้้อยละ 3 ต่่อปีี
				
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้ป้� ระกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก ปีีการผลิิต 2564/65 ผู้้ป� ระกอบการ
ค้้าข้้าวรัับซื้้อ� ข้้าวเปลืือกเพื่่อ� เก็็บสต็็อก เป้้าหมาย 4 ล้้านตัันข้า้ วเปลืือก โดยสามารถรัับซื้้อ� จากเกษตรกร ได้้ตั้้ง� แต่่วันที่่
ั � 1 พฤศจิิกายน
2564 - 31 มีีนาคม 2565 (ภาคใต้้ 1 มกราคม - 30 มิิถุุนายน 2565) และเก็็บสต็็อกในรููปข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร ระยะเวลา
การเก็็บสต็็อกอย่่างน้้อย 60 - 180 วััน (2 - 6 เดืือน) นัับแต่่วัันที่่�รัับซื้้�อ โดยรััฐชดเชยดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3
			
2.3) โครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65
ธ.ก.ส. ดำำ�เนิินการโอนเงิินเข้้าบััญชีีให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
ลดต้้นทุุนการผลิิต ให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น ในอััตราไร่่ละ 1,000 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ หรืือครััวเรืือนละไม่่เกิิน
20,000 บาท ระยะเวลาการโอนเงิิน ตั้้�งแต่่เดืือน กัันยายน 2564 - 31 สิิงหาคม 2565 ระยะเวลาโครงการ ตั้้�งแต่่เดืือน
สิิงหาคม 2564 – 30 กัันยายน 2565
1.3 การค้้า

		ภาวการณ์์ซื้้�อขายข้้าวในเดืือนมิิถุุนายน 2565 ข้้าวเปลืือกเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาสููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากผลผลิิตยัังคงเป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�ประกอบการเพื่่�อเตรีียมแปรรููปเป็็นข้้าวสารส่่งมอบตามคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ทยอยเข้้ามาทั้้�งจาก
ตลาดภายในประเทศ และต่่างประเทศ
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1.4 การส่่งออก

		ปีี 2564 ไทยส่่งออกข้้าว 6.117 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 107,758 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�ส่่งออก 5.725 ล้้านตััน
ข้้าวสาร มููลค่่า 115,914 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.85 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ 7.04 (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
		ปีี 2565 (ม.ค. - เม.ย.) ไทยส่่งออกข้้าว 2.292 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 39,446 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564
ที่่�ส่่งออก 1.501 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 28,915 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 52.70 และร้้อยละ 36.42
ตามลำำ�ดับั (ที่่�มา : กรมศุุลกากร)
1.5 การนำำ�เข้้า

		ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 ตามพัันธกรณีี WTO ไทยจะต้้องเปิิดตลาดนำำ�เข้้าข้้าวตามพัันธกรณีีในปริิมาณ 249,757 ตััน ภาษีีนำำ�เข้้าข้้าว
ในโควตาอััตราร้้อยละ 30
		ปีี 2564 ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 25,217 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 382 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�นำำ�เข้้า 45,244 ตัันข้้าวสาร
มููลค่่า 580 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 44.26 และร้้อยละ 34.14 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา : กรมศุุลกากร)
		ปีี 2565 (ม.ค. - เม.ย.) ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 2,329 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 66 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564 ที่่�นำำ�เข้้า
11,740 ตัันข้า้ วสาร มููลค่่า 133 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 80.16 และร้้อยละ 50.38 ตามลำำ�ดับั (ที่่�มา : กรมศุุลกากร)
2. สถานการณ์์การผลิิตและการค้้าของโลก
2.1 สถานการณ์์ข้้าวโลก
1) การผลิิต

			 ผลผลิิ ต ข้้ า วโลก กระทรวงเกษตรสหรัั ฐฯ ได้้ คาดการณ์์ ผลผลิิ ตข้้ าวโลกปีี 2565/66 ณ เดืือนมิิ ถุุนายน 2565
ผลผลิิต 515.348 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 513.671 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2564/65 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.33
2) การค้้าข้้าวโลก

			 บััญชีีสมดุุลข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์บััญชีีสมดุุลข้้าวโลกปีี 2565/66 ณ เดืือนมิิถุุนายน 2565
มีีปริิมาณผลผลิิต 515.348 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564/65 ร้้อยละ 0.33 การใช้้ในประเทศ 519.215 ล้้านตัันข้า้ วสาร
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564/65 ร้้อยละ 0.94 การส่่งออก/นำำ�เข้้า 54.255 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564/65 ร้้อยละ 2.63
และสต็็อกปลายปีีคงเหลืือ 183.438 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2564/65 ร้้อยละ 2.06
			 โดยประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย จีีน กายานา อิินเดีีย ปากีีสถาน ปารากวััย ไทย และอุุรุุกวััย
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกลดลง ได้้แก่่ บราซิิล เมีียนมาร์์ อีียูู และเวีียดนาม
			สำำ�หรัับประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ บราซิิล จีีน ไอเวอรี่่�โคสต์์ อีียิิปต์์ อีียูู กานา อิิรััก มาดากััสการ์์ เม็็กซิิโก
โมซััมบิิก เนปาล แอฟริิกาใต้้ สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าลดลง ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย และมาลีี
			 ประเทศที่่มีี� สต็็อกคงเหลืือปลายปีีเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และเวีียดนาม
			 ส่่วนประเทศที่่�มีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีลดลง ได้้แก่่ จีีน ปากีีสถาน ไทย และสหรััฐอเมริิกา
2.2 สถานการณ์์ข้า้ วของประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญ
ไทย

			นายเจริิญ เหล่่าธรรมทััศน์์ นายกสมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย กล่่าวว่่าสมาคมคาดว่่าในเดืือนพฤษภาคม 2565 การส่่งออก
ข้้าวจะอยู่่�ที่่�ระดัับประมาณ 600,000 - 650,000 ตััน เนื่่�องจากผู้้�ส่่งออกยัังมีีสััญญาส่่งมอบที่่�ค้้างจากเดืือนก่่อนๆ อยู่่�พอสมควร
ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565
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ในขณะที่่�ตลาดหลัักที่่�สำำ�คััญในแถบตะวัันออกกลาง เช่่น อิิรักั สหรััฐอาหรัับอิิมิิเรตส์์ ตลาดเอเชีีย เช่่น จีีน ญี่่�ปุ่่�น ตลาดแอฟริิกา เช่่น
แอฟริิกาใต้้ แองโกล่่า โมซััมบิิก รวมทั้้�งตลาดอเมริิกา เช่่น สหรััฐอเมริิกา แคนาดา ยัังคงมีีความต้้องการนำำ�เข้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
			ทั้้�งนี้้� หลัังจากที่่�สถานการณ์์ด้า้ นโลจิิสติกิ ส์์และการส่่งมอบมีีทิศิ ทางที่่�ดีขึ้้ี น� ประกอบกัับภาวะค่่าเงิินบาทยัังคงอยู่่�ในทิิศทาง
อ่่อนค่่า ส่่งผลให้้ราคาข้้าวไทยอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันกัับประเทศคู่่�แข่่งได้้ โดยราคาข้้าวขาว 5% ของไทย ณ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน
2565 อยู่่�ที่่� 465 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน ขณะที่่�ราคาข้้าวขาว 5% ของเวีียดนาม อิินเดีีย และปากีีสถาน อยู่่�ที่่� 423 - 427, 338 - 342
และ 373 - 377 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน ตามลำำ�ดัับ ด้้านราคาข้้าวนึ่่�งไทย อยู่่�ที่่� 480 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน ขณะที่่�ข้้าวนึ่่�งของอิินเดีีย
และปากีีสถานอยู่่�ที่่� 348 - 352 และ 392 - 396 เหรีียญสหรััฐฯต่่อตััน
			 สำำ�หรัับการส่่งออกข้้าวในเดืือนเมษายน 2565 มีีปริิมาณ 548,636 ตััน มููลค่่า 9,977.6 ล้้านบาท โดยปริิมาณและมููลค่่า
ส่่งออก ลดลงร้้อยละ 15.3 และร้้อยละ 10.0 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม 2565 ที่่�มีีปริิมาณ 647,608 ตััน มููลค่่า 11,085
ล้้านบาท เนื่่�องจากในเดืือนเมษายนที่่�ผ่่านมา การส่่งออกข้้าวขาว และข้้าวนึ่่�ง มีีปริิมาณลดลงเมื่่�อเทีียบกัับเดืือนก่่อน ซึ่่�งเป็็นผล
มาจากการที่่�ราคาข้้าวในประเทศเกืือบทุุกชนิิดปรัับตััวสููงขึ้้�นมาก ส่่งผลให้้ราคาส่่งออกปรัับสููงขึ้้�นตาม ทำำ�ให้้ผู้�ซื้้้ �อบางส่่วนชะลอ
การสั่่�งซื้้�อและรัับมอบสิินค้า้
			 โดยในเดืือนเมษายน 2565 มีีการส่่งออกข้้าวขาวปริิมาณรวม 199,939 ตััน ลดลงร้้อยละ 35 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม
โดยส่่วนใหญ่่ส่ง่ ไปยัังประเทศอิิรััก ญี่่�ปุ่่�น โมซััมบิิก มาเลเซีีย แองโกล่่า เป็็นต้้น ขณะที่่�ข้้าวนึ่่�ง ส่่งออกปริิมาณ 94,572 ตััน ลดลง
ร้้อยละ 18.9 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม ส่่วนใหญ่่ยัังคงส่่งไปยัังตลาดหลััก ในแถบแอฟริิกา และตะวัันออกกลาง เช่่น แอฟริิกาใต้้
เยเมน ไนเจอร์์ เป็็นต้้น
			 อย่่างไรก็็ตาม ข้้าวหอมมะลิิ (ต้้นข้้าว) ส่่งออกปริิมาณ 149,594 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.6 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม
เนื่่�องจากมีีการส่่งออกไปยัังตลาดตะวัันออกกลางเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ตลาดประจำำ� เช่่น สหรััฐอเมริิกา ฮ่่องกง แคนาดา สิิงคโปร์์
ก็็ยัังคงมีีการนำำ�เข้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
			 จากข้้อมููลของกรมศุุลกากร การส่่งออกข้้าวในช่่วง 4 เดืือนแรกของปีีนี้้� (มกราคม - เมษายน 2565) มีีปริิมาณ
2,291,916 ตััน มููลค่่า 39,445.8 ล้้านบาท (1,203.3 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ) โดยปริิมาณ และมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 52.7 และร้้อยละ
36.4 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564 ที่่�ส่่งออกปริิมาณ 1,500,593 ตััน มููลค่่า 28,914.5 ล้้านบาท (965.7
ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ)
			 ขณะที่่� เดืือนมิิถุนุ ายน 2565 นายสมเกีียรติิ กิิมาวหา รองผู้้�จัดั การธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิิดเผยว่่า ศููนย์์วิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์์ราคาข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% อยู่่�ที่่� 8,896 - 9,046 บาท/ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนก่่อนร้้อยละ 3.37 - 5.12 เนื่่�องจากผลผลิิตข้้าวนาปรัังออกสู่่�ตลาดลดลงจากการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวนาปรััง รอบที่่� 1
และแนวโน้้มเงิินบาทอ่่อนค่่าลง ทำำ�ให้้ประเทศคู่่�ค้้านำำ�เข้้าข้้าวจากไทยเพิ่่�มขึ้้�น
			ส่่วนข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาอยู่่�ที่่� 12,604 - 12,799 บาท/ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.72 - 3.29 เนื่่�องจาก
ราคาน้ำำ��มัันดิิบในตลาดโลกเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ประเทศคู่่�ค้้าในตะวัันออกกลางมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ อิิรััก อิิหร่่าน ซาอุุดิิอาระเบีีย
จึึงต้้องการนำำ�เข้้าข้้าวหอมมะลิิจากไทยเพิ่่�มขึ้้�น
			ข้้าวเปลืือกเหนีียวเมล็็ดยาว ราคาอยู่่�ที่่� 8,744 - 8,806 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนก่่อน ร้้อยละ 0.35 - 1.07 เนื่่�องจาก
มีีความต้้องการใช้้ในเทศกาลไหว้้บ๊ะ๊ จ่่าง ประกอบกัับความต้้องการนำำ�เข้้าข้้าวเหนีียวของจีีนเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� ใช้้ในเทศกาลแข่่งขัันเรืือมัังกร
			 ที่่�มา : ประชาชาติิธุรุ กิิจออนไลน์์
กััมพูู ชา

			สหพัันธ์์ข้้าวกััมพููชา (CRF) เปิิดเผยว่่า ในช่่วง 5 เดืือนแรกของปีี 2565 (มกราคม - พฤษภาคม) กััมพููชาส่่งออกข้้าว
ไปยัังจีีนประมาณ 149,447 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 23.6 จากช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564
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			 โดยจีีนยังั คงเป็็นผู้้�ซื้้อ� ข้้าวรายใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของกััมพููชา มีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 52.6 ของปริิมาณการส่่งออกข้้าวทั้้�งหมดของกััมพููชา
รองลงมา คืือ สหภาพยุุโรป (EU) ซึ่่�งซื้้�อข้้าวจากกััมพููชา 88,167 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 49 หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 31 ของปริิมาณ
การส่่งออกรวม
			สหพัันธ์์ฯ ระบุุว่่า ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว กััมพููชาส่่งออกข้้าวขาวทุุกชนิิดสู่่�ตลาดต่่างประเทศผ่่านบริิษััท 53 แห่่ง คิิดเป็็น
ปริิมาณ 283,675 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบร้้อยละ 22 และสร้้างรายได้้รวม 173.47 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ (ประมาณ 5.94 พัันล้้านบาท)
			นายทรง สราญ ประธานสหพัันธ์ฯ์ กล่่าวว่่า จีีนเป็็นตลาดขนาดใหญ่่สำ�ำ หรัับข้้าวกััมพููชา และกััมพููชามีีแนวโน้้มส่ง่ ออกข้้าว
ไปยัังจีีนมากขึ้้�น หลัังจากความตกลงหุ้้�นส่่วนเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค หรืืออาร์์เซ็็ป (RCEP) มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2565
			 “อาร์์เซ็็ป จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกด้้านการค้้าสิินค้้าระหว่่างกััมพููชาและจีีน รวมถึึงประเทศที่่�เข้้าร่่วมอื่่�นๆ ยิ่่�งขึ้้�น”
นายสราญ เปิิดเผยกัับสำำ�นัักข่่าวซิินหััว ว่่า “ความตกลงการค้้าระดัับภููมิิภาคขนาดใหญ่่นี้้� ช่่วยขยัับขยายการเข้้าถึึงตลาดสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ของกััมพููชา และคิิดว่่าจะสามารถดึึงดููดนัักลงทุุนต่่างชาติิจำำ�นวนมากให้้เข้้ามาลงทุุนในหลายภาคส่่วน ซึ่่�งรวมถึึง
ในอุุตสาหกรรมข้้าว เพื่่�อส่่งออกผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ เร็็จรููปไปยัังสมาชิิกความตกลงฯ ด้้วยมาตรการลดหย่่อนภาษีี”
			 โดยนายสราญ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท อััมรูู ไรซ์์ (กััมพููชา) จำำ�กััด กล่่าวเสริิมว่่า ปััจจุุบัันบริิษััทส่่งออก
ข้้าวขาวไปยััง จีีน สิิงคโปร์์ และออสเตรเลีีย
			 ที่่�มา : Xinhuathai
เวีียดนาม

			 ภาวะราคาข้้าวทรงตััวในระดัับสููง เนื่่�องจากมีีความต้้องการข้้าวจากประเทศในแถบเอเชีีย และแอฟริิกา ขณะที่่�อุุปทาน
ข้้าวในตลาดเริ่่�มมีีเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากมีีการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตข้้าวฤดููการผลิิตฤดููร้้อน-ฤดููใบไม้้ร่่วง (the summer-autumn crop)
โดยราคาข้้าวขาว 5% อยู่่�ที่่�ตัันละ 420 - 425 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
			 กระทรวงเกษตรและการพััฒนาชนบทของเวีียดนาม เปิิดเผยว่่า นัับตั้้�งแต่่ต้นปี
้ จี นถึึงปััจจุุบันั เวีียดนามส่่งออกข้้าวประมาณ
2.86 ล้้านตััน คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 1,390 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โดยปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.3 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ 1
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา โดยรายงานระบุุว่่า ฟิิลิิปปิินส์์ยัังคงเป็็นตลาดส่่งออกข้้าวอัันดัับ 1 ของเวีียดนาม
โดยนํําเข้้าข้้าวจากเวีียดนามประมาณ 915,000 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 28.3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
มููลค่่าประมาณ 422.2 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 11 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
			 ขณะที่่� ราคาข้้าวในตลาดโลกมีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องเพราะมีีอุุปทานข้้าวล้้นตลาด โดยในเดืือนมิิถุุนายน 2565
ราคาส่่งออกข้้าวโดยเฉลี่่�ยของเวีียดนามลดลงเป็็นเดืือนที่่� 2 ติิดต่่อกััน โดยราคาข้้าวขาว 5% อยู่่�ที่่�ตัันละ 415 - 420 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
แต่่ราคาข้้าวในประเทศของเวีียดนามปรัับขึ้้�นเล็็กน้้อยในเดืือนมิิถุุนายน เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตในประเทศมีีจำำ�นวนลดลงในช่่วง
รอยต่่อระหว่่างฤดููเพาะปลููกฤดููหนาว-ฤดููใบ้้ไม้้ผลิิกัับช่่วงฤดููเพาะปลููกฤดููร้้อน-ฤดููใบไม้้ร่่วง
			ทั้้�งนี้้� ตามรายงานเบื้้�องต้้น ในช่่วงวัันที่่� 1 - 31 พฤษภาคม 2565 มีีเรืือบรรทุุกสิินค้้าจำำ�นวน 53 ลำำ� ที่่�เข้้ามารอรัับมอบ
สิินค้า้ ขึ้้�นเรืือ โดยมาจอดรอที่่�ท่า่ เรืือ Ho Chi Minh port จำำ�นวน 42 ลำำ� และที่่�ท่่าเรืือ My Thoi port จำำ�นวน 11 ลำำ� โดยมีีข้้าว
ที่่�ส่่งมอบขึ้้�นเรืือประมาณ 412,200 ตััน ปลายทางไปยัังฟิิลิิปปิินส์์ประมาณ 251,800 ตััน ประเทศในแถบแอฟริิกาประมาณ
116,000 ตััน คิิวบา 30,000 ตััน อิิตาลีี 9,700 ตััน ติิมอร์์ตะวัันออก 4,700 ตััน
			 สำำ�นัักข่่าว Bloomberg รายงานโดยอ้้างถึึงข้้อมููลของกรมศุุลกากรเวีียดนาม (General Department of Vietnam
Customs) ว่่า ในเดืือนพฤษภาคม 2565 เวีียดนามส่่งออกข้้าว 710,371 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.8 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนเมษายน 2565
และเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 13.5 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่ผ่� า่ นมา โดยในช่่วง 5 เดืือนแรกของปีี 2565 (มกราคม - พฤษภาคม 2565)
เวีียดนามส่่งออกข้้าวแล้้วประมาณ 2.8 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 6.9 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
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			 ทางด้้านกระทรวงเกษตรสหรััฐฯ (USDA) รายงานว่่าเมื่่�อเดืือนเมษายน 2565 เวีียดนามส่่งออกข้้าวจำำ�นวน 558,084 ตััน
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 6.83 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม 2565 ที่่�ส่่งออกจำำ�นวน 522,382 ตััน แต่่ลดลงประมาณร้้อยละ 29.1
เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 787,121 ตััน ในเดืือนเมษายน 2564 โดยในเดืือนเมษายน 2565 ชนิิดข้้าวที่่�เวีียดนามส่่งออก ประกอบด้้วย
ข้้าวขาว 5% จำำ�นวน 129,531 ตััน ข้้าวขาว 10% จำำ�นวน 2,339 ตััน ข้้าวขาว 15% จำำ�นวน 19,446 ตััน ข้้าวขาว 25%
จำำ�นวน 23,069 ตััน ปลายข้้าวขาว จำำ�นวน 9,077 ตััน ข้้าวเหนีียว จำำ�นวน 87,902 ตััน ข้้าวหอม จำำ�นวน 269,350 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ
จำำ�นวน 17,370 ตััน โดยส่่งไปยัังตลาดในภููมิิภาคต่่างๆ ดัังนี้้�
			 1. ตลาดเอเชีีย จำำ�นวน 447,226 ตััน ประกอบด้้วย ข้้าวขาว 5% จำำ�นวน 125,687 ตััน ข้้าวขาว 10% จำำ�นวน
2,339 ตััน ข้้าวขาว 15% จำำ�นวน 18,521 ตััน ข้้าวขาว 25% จำำ�นวน 23,069 ตััน ปลายข้้าวขาว จำำ�นวน 6,542 ตััน ข้้าวเหนีียว
จำำ�นวน 87,484 ตััน ข้้าวหอม จำำ�นวน 173,610 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ จำำ�นวน 9,974 ตััน
			 2. ตลาดแอฟริิกา จำำ�นวน 84,674 ตััน ประกอบด้้วยข้้าวขาว 5% จำำ�นวน 3,546 ตััน ข้้าวเหนีียว จำำ�นวน 13 ตััน
ข้้าวหอม จำำ�นวน 80,955 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ จำำ�นวน 160 ตััน
			 3. ตลาดยุุโรป จำำ�นวน 8,203 ตััน ประกอบด้้วย ข้้าวขาว 5% จำำ�นวน 298 ตััน ข้้าวเหนีียว จำำ�นวน 182 ตััน ข้้าวหอม
จำำ�นวน 5,331 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ จำำ�นวน 2,392 ตััน
			 4. ตลาดอเมริิกา จำำ�นวน 3,322 ตััน ประกอบด้้วย ข้้าวเหนีียว จำำ�นวน 87 ตััน ข้้าวหอม จำำ�นวน 2,709 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ
จำำ�นวน 526 ตััน
			 5. ตลาดโอเชีียเนีีย จำำ�นวน 14,659 ตััน ประกอบด้้วย ข้้าวขาว 15% จำำ�นวน 925 ตััน ปลายข้้าวขาว จำำ�นวน 2,535 ตััน
ข้้าวเหนีียว จำำ�นวน 136 ตััน ข้้าวหอม จำำ�นวน 6,744 ตััน และข้้าวอื่่น� ๆ จำำ�นวน 4,319 ตััน
			 ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
ฟิิลิิปปิินส์์

			 สำำ�นัักข่่าว Reuter รายงานว่่า ทางการฟิิลิิปปิินส์์ระบุุว่่าได้้ขยายระยะเวลาของคำำ�สั่่�งผู้้�บริิหาร (an executive order)
ที่่�ออกประกาศเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการลดอััตราภาษีีศุุลกากรสำำ�หรัับข้้าวที่่�นำำ�เข้้าจากประเทศอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�นอกกลุ่่�นเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ลงเหลืือร้้อยละ 35 จากอััตราปกติิที่่�ร้้อยละ 40 - 50 โดยมีีผลไปจนถึึงสิ้้�นปีี 2565
			ทั้้�งนี้้� รััฐบาลกำำ�ลัังเร่่งควบคุุมอััตราเงิินเฟ้้อและลดอััตราภาษีีข้้าวโพด ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามที่่�จะอำำ�นวย
ความสะดวกการนำำ�เข้้าอาหารในราคาที่่�ต่ำำ��ลง นอกจากนี้้� ยัังประกาศยกเลิิกภาษีีนำำ�เข้้าถ่่านหิินร้้อยละ 7 เป็็นการชั่่�วคราว
ซึ่่�งเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักในการผลิิตไฟฟ้้า
			ด้้านสำำ�นัักข่่าว Manila Standard รายงานโดยอ้้างถึึงกระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA)
ว่่าฟิิลิิปปิินส์์อาจจะหัันไปนำำ�เข้้าข้้าวจากอิินเดีียหากประเทศผู้้�ผลิิตข้้าวในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทั้้�งไทยและเวีียดนามมีีการ
ปรัับขึ้้�นราคาและจััดตั้้�งกลุ่่�มประเทศผู้้�ส่่งออกข้้าว (rice cartel) ตามที่่�มีีรายงานข่่าวไปก่่อนหน้้านี้้�ว่่า ประเทศไทยและเวีียดนาม
กำำ�ลัังพิิจารณาเรื่่�องดัังกล่่าว
			 ปลััดกระทรวงเกษตรให้้สััมภาษณ์์ว่่า ก่่อนหน้้านี้้�ฟิิลิิปปิินส์์ออกคำำ�สั่่�งลดภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวจากอิินเดีียลงเหลืืออััตรา
ร้้อยละ 35 จากอััตราที่่�อัตั รา 50 ซึ่่ง� ตามปกติิภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวสำำ�หรัับประเทศนอกอาเซีียนกำำ�หนดไว้้ที่่ร้� อ้ ยละ 50 ปลััดกระทรวงเกษตร
ยัังระบุุว่่า เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� มีีข่่าวว่่าประเทศไทยได้้ประกาศแผนการที่่�จะสร้้างข้้อตกลงกัับเวีียดนาม เพื่่�อเพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้า
และหาทางลดต้้นทุุนการผลิิตที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
			 แหล่่งข่่าวระบุุว่่า ข้้าวจากอิินเดีียมีีราคาถููกกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับข้้าวจากเวีียดนามและไทย แต่่มีีปััญหาด้้านการขนส่่ง
แต่่หากประเทศอาเซีียนมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�มประเทศผู้้�ส่่งออกข้้าว รััฐบาลฟิิลิิปปิินส์์ก็็กำำ�ลัังเตรีียมแผนทางเลืือกอื่่น� ไว้้
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			 กระทรวงการคลััง (the Department of Finance) ระบุุว่่า ในช่่วง 5 เดืือนแรกของปีีนี้้� (มกราคม - พฤษภาคม 2565)
ฟิิลิิปปิินส์์นำำ�เข้้าข้้าวแล้้วประมาณ 1.26 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 43.3 เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 883,068 ตััน ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมา
			 สำำ�นัักงานศุุลกากร (The Bureau of Customs) สามารถจััดเก็็บรายได้้ในช่่วง 5 เดืือนแรกของปีีนี้้� ประมาณ 7.35
พัันล้้านเปโซ (ประมาณ 140 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 18.6 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
โดยรััฐบาลจะเก็็บภาษีีนำำ�เข้้าข้้าวเพื่่�อนำำ�ไปสนัับสนุุนภาคอุุตสาหกรรมข้้าวของประเทศผ่่านกองทุุน ส่่งเสริิมความสามารถ
ในการแข่่งขัันของข้้าว (the Rice Competitiveness Enhancement Fund; RCEF) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายว่่าด้้วยภาษีี
นำำ�เข้้าข้้าว (the Rice Tariffication Law; RTL)
			 ซึ่่�งตามกฎหมายว่่าด้้วยภาษีีนำำ�เข้้าข้้าว (the Rice Tariffication Law; RTL) รััฐบาลได้้ตั้้�งงบประมาณไว้้ปีีละ 10
พัันล้า้ นเปโซ (ประมาณ 196 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพื่่�อเป็็นทุุนสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่โครงการสนัับสนุุนชาวนา เช่่น การไถพรวน
พื้้�นที่่�เกษตรกรรม การขยายความคุ้้�มครองการประกัันพืืชผล และการส่่งเสริิมความหลากหลายทางพืืชผล เป็็นต้้น
			 ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนมิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

			 ข้้าวเปลืือกเจ้้านาปีีหอมมะลิิ เฉลี่่�ยตัันละ 13,945 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 12,832 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 8.67 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 10,797 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 29.16
			 ข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% เฉลี่่�ยตัันละ 9,134 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 8,741 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 4.50 และสููงจากตัันละ 8,474 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 7.79
3.2 ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

			 ข้้าวสารหอมมะลิิ ชั้้�น 2 (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 31,267 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 30,934 บาท ของเดืือนพฤษภาคม
2565 ร้้อยละ 1.08 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 21,498 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 45.44
			 ข้้าวสารเจ้้า 5% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 14,342 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 14,592 ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 1.71 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 12,993 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 10.38
3.3 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

			 ข้้าวหอมมะลิิ 100% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 908 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (31,315 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 939 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ (32,034 บาท/ตััน) ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 3.30 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 2.24) แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ
749 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (23,399 บาท/ตััน) ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 21.23 (สููงขึ้้�นในรููปเงิินบาทร้้อยละ 33.83)
			 ข้้าว 5% เฉลี่่�ยตัันละ 452 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (15,589 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 464 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(15,851 บาท/ตััน) เดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 2.59 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 1.65) และลดลงจากตัันละ 460 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ (14,363 บาท/ตััน) ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 1.74 (สููงขึ้้�นในรููปเงิินบาทร้้อยละ 8.54)
หมายเหตุุ : อััตราแลกเปลี่่�ยน 1 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เท่่ากัับ 34.4879 (อััตราแลกเปลี่่�ยน 2 สััปดาห์์ของเดืือนมิิถุุนายน 2565)

โดย น.ส.ปองวดีี จรัังรััตน์์
น.ส.อิินทุุชญา ปานปวง
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

ประเทศ

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)

Gr

ปีี 2565/66
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

32.650

34.909

35.850

34.600

35.850

1.80

36.000

0.42

บราซิิล

8.204

7.140

7.602

8.001

7.276

-1.25

7.100

-2.42

พม่่า

13.200

13.200

12.650

12.600

12.352

-1.78

12.500

1.20

กััมพููชา

5.554

5.742

5.740

5.783

5.862

1.16

5.940

1.33

จีีน

148.873

148.490

146.730

148.300

148.990

0.00

149.000

0.01

อิินเดีีย

112.760

116.480

118.870

124.370

129.660

3.51

130.500

0.65

อิินโดนีีเซีีย

37.000

34.200

34.700

34.500

34.400

-1.36

34.600

0.58

ญี่่�ปุ่่�น

7.787

7.657

7.611

7.573

7.640

-0.49

7.550

-1.18

เกาหลีีใต้้

3.972

3.868

3.744

3.507

3.882

-1.43

3.772

-2.83

เนปาล

3.431

3.736

3.696

3.743

3.417

-0.06

3.665

7.26

ไนจีีเรีีย

4.470

5.294

5.314

5.148

5.255

3.00

5.355

1.90

ปากีีสถาน

7.450

7.202

7.414

8.420

8.700

4.78

8.900

2.30

ฟิิลิิปปิินส์์

12.235

11.732

11.927

12.416

12.474

0.96

12.411

-0.51

ไทย

20.577

20.340

17.655

18.863

19.650

-1.66

19.800

0.76

เวีียดนาม

27.657

27.344

27.100

27.381

27.331

-0.22

27.400

0.25

สหรััฐฯ

5.659

7.107

5.877

7.224

6.090

1.64

5.801

-4.75

อื่่�น ๆ

43.370

43.778

46.670

46.857

44.842

1.36

45.054

0.47

รวม

494.849

498.219

499.150

509.286

513.671

0.97

515.348

0.33

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)
150.422 163.742 177.153 177.153 182.282
494.849 498.219 499.150 509.286 513.671
48.288
43.920
45.361
45.361
52.867
481.665 484.992 494.021 494.021 514.380
48.288
43.920
45.361
45.361
52.867
163.742 177.153 182.282 182.282 187.305

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปีี 2565/66
(1)
187.305
515.348
54.255
519.215
54.255
183.438

Gr
4.74
0.97
2.16
1.51
2.16
3.02

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
2.76
0.33
2.63
0.94
2.63
-2.06

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
ตารางที่ 3 ปริมาณการส่งออกข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

ประเทศ
อาร์์เจนติินา
ออสเตรเลีีย
บราซิิล
พม่่า
กััมพููชา
จีีน
อีียูู
กายานา
อิินเดีีย
ปากีีสถาน
ปารากวััย
ไทย
ตุุรกีี
อุุรุุกวััย
เวีียดนาม
สหรััฐฯ
อื่่�น ๆ
รวม

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)
0.375
0.388
0.335
0.400
0.320
0.262
0.134
0.042
0.072
0.250
1.245
0.954
1.240
0.782
0.850
2.750
2.700
2.300
1.900
2.300
1.300
1.350
1.350
1.850
1.400
2.059
2.720
2.265
2.407
2.250
0.527
0.506
0.543
0.413
0.440
0.448
0.511
0.552
0.406
0.440
11.791
9.813
14.577
21.238
21.000
3.913
4.550
3.934
3.928
4.350
0.653
0.689
0.803
0.640
0.640
11.213
7.562
5.706
6.062
7.000
0.213
0.202
0.234
0.241
0.230
0.802
0.809
0.969
0.704
0.820
6.590
6.581
6.167
6.272
6.500
2.776
3.142
2.858
2.915
2.650
1.371
1.309
1.486
1.609
1.427
48.288
43.920
45.361
51.839
52.867

หน่่วย : ล้้านตััน
ปีี 2565/66
(1)
0.320
0.280
0.650
2.100
1.400
2.400
0.420
0.450
22.000
4.600
0.700
7.500
0.230
0.850
6.400
2.650
1.305
54.255

Gr
-2.83
-6.90
-9.17
-6.84
4.74
0.55
-5.48
-2.63
21.25
0.65
-1.13
-10.98
3.36
-0.94
-0.75
-1.66
2.91
3.53

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
0.00
12.00
-23.53
-8.70
0.00
6.67
-4.55
2.27
4.76
5.75
9.37
7.14
0.00
3.66
-1.54
0.00
-8.55
2.63

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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ตารางที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)
บราซิิล
0.575
0.691
0.876
0.685
0.800
จีีน
4.500
2.800
3.200
4.921
5.600
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.500
1.350
1.100
1.450
1.450
อีียิิปต์์
0.230
0.665
0.309
0.326
0.800
เอธิิโอเปีีย
0.600
0.520
0.700
0.850
0.950
อีียูู
1.628
1.794
1.993
1.861
2.100
กานา
0.830
0.900
0.850
1.050
0.950
กิินีี
0.865
0.530
0.670
0.940
0.800
อิินโดนีีเซีีย
2.350
0.600
0.550
0.650
0.750
อิิหร่่าน
1.250
1.400
1.125
0.875
1.200
อิิรััก
1.237
1.263
0.970
1.280
1.250
ญี่่�ปุ่่�น
0.670
0.678
0.676
0.662
0.685
มาดากััสการ์์
0.390
0.440
0.450
0.560
0.700
มาเลเซีีย
0.800
1.000
1.220
1.150
1.200
มาลีี
0.250
0.300
0.300
0.300
0.800
เม็็กซิิโก
0.776
0.740
0.843
0.759
0.800
โมซััมบิกิ
0.530
0.635
0.655
0.700
0.700
เนปาล
0.700
0.620
0.980
1.240
1.350
ไนจีีเรีีย
2.100
1.800
1.800
2.100
2.200
ฟิิลิิปปิินส์์
2.500
2.900
2.450
2.950
3.000
ซาอุุดิอิ าระเบีีย
1.290
1.425
1.613
1.200
1.400
เซเนกััล
1.100
1.000
1.050
1.250
1.250
แอฟริิกาใต้้
1.071
0.944
1.000
1.000
1.000
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ 0.775
0.850
0.850
0.750
0.900
สหราชอาณาจัักร
0.536
0.587
0.654
0.600
0.650
สหรััฐฯ
0.916
0.982
1.210
0.979
1.125
อื่่�น ๆ
18.319
16.506
17.267
20.751
18.457
ประเทศ

รวม

48.288

43.920

45.361

51.839

52.867

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n
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หน่่วย : ล้้านตััน

6.73
10.53
0.04
19.48
15.15
5.61
4.33
4.26
-19.78
-5.37
0.34
0.20
15.15
9.97
26.19
0.87
6.76
22.22
2.50
3.89
-0.08
4.90
-0.79
1.75
4.16
4.16
2.47

ปีี 2565/66
(1)
0.850
6.000
1.500
0.850
0.950
2.200
1.000
0.800
0.650
1.200
1.350
0.685
0.750
1.200
0.700
0.820
0.760
1.400
2.200
3.000
1.400
1.250
1.025
1.000
0.660
1.200
18.855

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
6.25
7.14
3.45
6.25
0.00
4.76
5.26
0.00
-13.33
0.00
8.00
0.00
7.14
0.00
-12.50
2.50
8.57
3.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
11.11
1.54
6.67
2.16

3.53

54.255

2.63

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

ประเทศ

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปีี 2565/66
(1)

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.200

35.400

35.700

36.100

36.500

0.93

36.800

0.82

บราซิิล

7.650

7.350

7.300

7.350

7.300

-0.93

7.300

0.00

พม่่า

10.200

10.250

10.400

10.500

10.500

0.82

10.500

0.00

กััมพููชา

4.200

4.300

4.350

4.300

4.400

0.93

4.500

2.27

จีีน

142.509

142.920

145.230

150.293

155.840

2.32

156.600

0.49

อิิยิิปต์์

4.200

4.200

4.300

4.300

4.050

-0.49

4.000

-1.23

อิินเดีีย

98.669

99.160

101.950

101.071

106.960

1.82

107.500

0.50

อิินโดนีีเซีีย

37.000

36.300

36.000

35.400

35.200

-1.24

35.050

-0.43

ญี่่�ปุ่่�น

8.600

8.400

8.350

8.200

8.200

-1.19

8.150

-0.61

เนปาล

4.101

4.376

4.521

4.971

4.717

4.16

5.065

7.38

ไนจีีเรีีย

6.750

6.950

7.050

7.150

7.250

1.73

7.450

2.76

ปากีีสถาน

3.350

3.200

3.400

3.800

4.100

5.93

4.400

7.32

ฟิิลิิปปิินส์์

13.250

14.100

14.300

14.450

15.200

3.04

15.350

0.99

ไทย

11.000

11.800

12.300

12.700

13.000

4.16

13.100

0.77

เวีียดนาม

21.500

21.200

21.250

21.450

21.500

0.12

21.550

0.23

สหรััฐฯ

4.299

4.577

4.586

4.847

4.715

2.45

4.541

-3.69

อื่่�น ๆ

69.187

70.509

73.034

76.672

74.948

2.47

77.359

3.22

รวม

481.665

484.992

494.021

503.554

514.380

1.70

519.215

0.94

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดืือน มิิถุุนายน 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64 ปีี 2564/65
(2)

ประเทศ

Gr

ปีี 2565/66
(1)

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)

จีีน

109.000

115.000

116.500

116.500

113.000

0.85

109.000

-3.54

อิินเดีีย

22.600

29.500

33.900

37.000

38.700

13.91

39.700

2.58

อิินโดนีีเซีีย

5.563

4.063

3.313

3.060

3.010

-14.03

3.210

6.64

ปากีีสถาน

1.431

0.948

1.149

1.899

2.154

16.33

2.061

-4.32

ฟิิลิิปปิินส์์

2.288

3.520

3.597

3.763

4.237

13.87

4.298

1.44

ไทย

2.852

4.080

3.979

4.280

4.130

8.20

3.530

-14.53

เวีียดนาม

1.034

1.097

1.180

2.639

2.770

32.96

2.820

1.81

สหรััฐฯ

0.933

1.424

0.910

1.387

1.222

5.27

1.085

-11.21

อื่่�น ๆ

18.041

17.521

17.754

17.486

18.082

0.03

17.734

-1.92

รวม

163.742

177.153

182.282

188.014

187.305

3.34

183.438

-2.06

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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มัันสำำ�ปะหลััง

การผลิิต
	ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2566 (จะเริ่่ม� ออก
สู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2565 – กัันยายน
2566) คาดว่่า มีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 10.389
ล้้านไร่่ ผลผลิิต 35.800 ล้้านตััน และผลผลิิต
ต่่ อ ไร่่ 3.446 ตัั น เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ปีี 2565
ที่่�มีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 10.179 ล้้านไร่่ ผลผลิิต
34.691 ล้้านตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 3.408 ตััน
พบว่่า พื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว ผลผลิิต และผลผลิิต
ต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.06 ร้้อยละ 3.20
และร้้ อ ยละ 1.12 ตามลำำ�ดัับ โดยเดืือน
มิิถุุนายน 2565 คาดว่่าจะมีีผลผลิิตออกสู่่�
ตลาด 0.663 ล้้านตััน (ร้้อยละ 1.91 ของ
ผลผลิิตทั้้�งหมด)
	ทั้้� ง นี้้� ผ ลผลิิ ต มัั น สำำ� ปะหลัั ง ปีี 2566
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมกราคม–
มีีนาคม 2566 ปริิมาณ 21.11 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 58.98 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
การตลาด
	การส่่งออกผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ มัั น สำำ� ปะหลัั ง
เดืือนพฤษภาคม 2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�
มัันเส้้น มีีปริิมาณส่่งออก 0.963 ล้้านตััน
มููลค่่า 8,539 ล้้านบาท ลดลงจากปริิมาณ
1.098 ล้้านตััน มููลค่่า 9,039 ล้้านบาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 12.30
และร้้อยละ 5.53 ตามลำำ�ดับั
มัั น อัั ด เม็็ ด มีี ป ริิ ม าณส่่ ง ออก 0.024
ล้้านตััน มููลค่่า 223.46 ล้้านบาท

แป้้ ง มัั น สำำ� ปะหลัั ง มีี ป ริิ ม าณส่่ ง ออก
0.306 ล้้านตััน มููลค่่า 5,141 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.297 ล้้านตััน มููลค่่า
4,872 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 3.03 และร้้อยละ 5.52 ตามลำำ�ดัับ
แป้้ งมัั นสำำ�ปะหลัั งดัั ดแปร มีีปริิมาณ
ส่่ ง ออก 0.096 ล้้ า นตัั น มููลค่่ า 2,730
ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.090 ล้้านตััน
มููลค่่า 2,441 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
คิิดเป็็นร้้อยละ 6.67 และร้้อยละ 11.84
ตามลำำ�ดับั
ราคา
ความเคลื่่�อนไหวของราคามัันสำำ�ปะหลััง
ในเดืือนมิิถุุนายน 2565 สรุุปได้้ดังั นี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ
ระดัับไร่่นา

		 1.1 ราคาหัั ว มัั น สำำ� ปะหลัั ง สด
ที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ย
กิิ โ ลกรัั ม ละ 2.55 บาท สููงขึ้้� น จากราคา
กิิโลกรััมละ 2.51 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 1.59 และสููงขึ้้น� จากราคากิิโลกรััมละ
1.91 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 33.51
		 1.2 ราคามัันเส้้นที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 7.04 บาท
ลดลงจากราคากิิ โ ลกรัั ม ละ 7.32 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.83 แต่่สููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 5.87 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 19.93

2. ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ

		 2.1 ราคาขายส่่ ง มัั น เส้้ น เฉลี่่� ย
กิิ โ ลกรัั ม ละ 9.13 บาท สููงขึ้้� น จากราคา
กิิโลกรััมละ 8.90 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 2.58 และสููงขึ้้น� จากราคากิิโลกรััมละ
7.37 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 23.88
		 2.2 ราคาขายส่่ ง แป้้ ง มัั น ประเภท
สตาร์์ช ชั้้นพิ
� เิ ศษ เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 17.45 บาท
สููงขึ้้� นจากราคากิิ โลกรัั มละ 16.88 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.38 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 13.95 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 25.09
3. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		 3.1 ราคาส่่งออกมัันเส้้น ราคาเฉลี่่�ย
ตัันละ 291 ดอลลาร์์สหรััฐฯ สููงขึ้้น� จากตัันละ
288 ดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ ในเดืือนที่่� ผ่่ า นมา
ร้้อยละ 1.04 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 260
ดอลลาร์์สหรััฐฯในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่าน
มาร้้อยละ 11.92
		 3.2 ราคาส่่งออกแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
ราคาเฉลี่่� ย ตัั น ละ 535 ดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ
สููงขึ้้� น จากตัั น ละ 516 ดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.68 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 483 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.77
โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
	นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
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ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
กระทรวงเกษตรสหรัั ฐ ฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2565/66
(ณ เดืือนมิิ ถุุ น ายน 2565) มีี ป ริิ ม าณ
1,185.81 ล้้านตััน ลดลงจาก 1,216.07 ล้้านตััน
ในปีี 2564/65 ร้้อยละ 2.49 โดยบราซิิล
อาร์์เจนติินา แม็็กซิิโกแอฟริิกาใต้้ รััสเซีีย
แคนาดา อิิ น โดนีี เ ซีี ย และเอธิิ โ อเปีี ย
ผลิิตได้้ลดลง ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวม
ของโลกลดลง
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเนความ
ต้้ อ งการใช้้ ข้้ า วโพดเลี้้� ย งสัั ต ว์์ ข องโลก
ปีี 2565/66 มีีปริิมาณ 1,186.28 ล้้านตััน
ลดลงจาก 1,198.39 ล้้านตััน ในปีี 2564/65
ร้้อยละ 1.01 โดย จีีน บราซิิล เม็็กซิิโก
อิินเดีีย เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย และรััสเซีีย
มีีความต้้องการใช้้ลดลง สำำ�หรัับการค้้าของ
โลกมีี 183.20 ล้้านตััน ลดลงจาก 189.13
ล้้ า นตัั น ในปีี 2564/65 ร้้ อ ยละ 3.13
โดย บราซิิล รััสเซีีย แอฟริิกาใต้้ และปารากวััย
ส่่ ง ออกลดลง ประกอบกัั บ ผู้้�นำำ� เข้้ า เช่่ น

เม็็กซิิโก เวีียดนาม อิิหร่่าน ซาอุุดีีอาระเบีีย
เปรูู ตุุ ร กีี บัั ง กลาเทศ กัั ว เตมาลา และ
สาธารณรััฐโดมิินิิกััน มีีการนำำ�เข้้าลดลง
เดืือนมิิถุุนายน 2565 (1 - 15 มิิถุุนายน
2565) มีี ป ริิ ม าณการส่่ ง ออกข้้ า วโพด
เลี้้�ยงสััตว์์ 1,148 ตััน (สมาคมพ่่อค้้าข้้าวโพด
และพืืชพัันธุ์์�ไทย)
ราคา
สรุุปราคาข้้ า วโพดเลี้้� ย งสัั ตว์์ เ ดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกรขายได้้
ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
10.52 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ 10.30 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 2.14
และสููงขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ 8.07 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 30.36
สำำ� หรัั บ ข้้ า วโพดเลี้้� ย งสัั ต ว์์ ค วามชื้้� น เกิิ น
14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 8.01 บาท สููงขึ้้�น
จากกิิ โ ลกรัั ม ละ 7.96 บาท ของเดืือน
พฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 0.63 แต่่สููงขึ้้น� จาก
กิิโลกรััมละ 6.35 บาท ของเดืือนมิิถุุนายน
2564 ร้้อยละ 26.14
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์์รัับซื้้�อเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 12.95 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ

2564/65

2565/66

ร้้อยละผลต่่าง

สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

293.25
1,216.07
189.13
189.13
1,198.39
310.92

310.92
1,185.81
183.20
183.20
1,186.28
310.45

6.03
-2.49
-3.13
-3.13
-1.01
-0.15

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
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13.12 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 1.30 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
9.86 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 31.34 สำำ�หรัับราคาขายส่่งที่่�ไซโล
รัับซื้้�อสััปดาห์์นี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. เฉลี่่�ยตัันละ
385.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,377.00 บาท/ตััน)
ลดลงจากตัันละ 388.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(13,250.00 บาท/ตััน) ของเดืือนพฤษภาคม
2565 ร้้อยละ 0.77 แต่่สููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาท ตัันละ 127.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนมิิถุุนายน 2564 เฉลี่่�ยตัันละ 315.00
ดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ (9,941.00 บาท/ตัั น )
สููงขึ้้�นร้้อยละ 22.22 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 3,436.00 บาท
ราคาซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า ในตลาดชิิ ค าโก
เดืือนกรกฎาคม 2565 ข้้าวโพดเมล็็ดเหลืือง
อเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่�ยตัันละ 301.45 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ (10,591.00 บาท/ตััน) ลดลงจาก
ตัันละ 314.17 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (10,862.00
บาท/ตัั น ) ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 4.05 และลดลงในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 271.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือน
มิิถุนุ ายน 2564 เฉลี่่ย� ตัันละ 271.65 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ ( 9,828.00 บาท/ตััน) สููงขึ้้�นร้้อยละ
10.97 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาทตัันละ
763.00 บาท
โดย น.ส.จิิราพร ปานพรม
น.ส.พััทริิยา วงศ์์พรม
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ข้้าวฟ่่างเลี้้�ยงสััตว์์
การผลิิต
กระทรวงเกษตรสหรัั ฐ ฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2565/66 (ณ เดืือน
มิิถุุนายน 2565) มีีปริิมาณ 62.66 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.33 ล้้านตััน ของปีี 2564/65
ร้้อยละ 0.53 โดยประเทศ ไนจีีเรีีย ซููดาน
เม็็กซิิโก เอธิิโอเปีีย อาร์์เจนติินา บููร์์กินิ าฟาโซ
ไนเจีี ย มาลีี โบลิิ เวีี ย และสหภาพยุุ โรป
ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น

ด้้านการค้้าโลกคาดว่่ามีี 11.05 ล้้านตััน
ลดลงจาก 12.41 ล้้านตััน ของปีี 2564/65
ร้้อยละ 10.96 โดยสหรััฐอเมริิกา อาร์์เจนติินา
ออสเตรเลีีย เคนยา ยููเครน และโบลิิเวีีย
ส่่งออกลดลง ประกอบกัับจีีน ญี่่�ปุ่่�น เคนยา

แม็็ ก ซิิ โ ก ซููดานใต้้ ซููดาน ชิิ ลีี เอริิ เ ทรีี ย
และเอธิิโอเปีีย นำำ�เข้้าลดลง
ราคาข้้าวฟ่่างแดงคละที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนมิิถุุนายน 2565 ไม่่มีีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2565)
รายการ

2564/65

หน่่วย : ล้้านตััน

2565/66

ร้้อยละผลต่่าง

การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเนความ
ต้้องการใช้้ข้า้ วฟ่่างโลก ปีี 2565/66 มีี 62.75
ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.32 ล้้านตััน ของปีี
2564/65 ร้้อยละ 0.69 โดย ไนจีีเรีีย เม็็กซิิโก
ซููดาน บููร์์กิินาฟาโซ ไนเจีีย มาลีีอาร์์เจนติินา
โบลิิเวีีย และชาด มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น

สต็็อกต้้นปีี
4.00
4.01
0.25
ผลผลิิต
62.33
62.66
0.53
นำำ�เข้้า
12.41
11.05
-10.96
ส่่งออก
12.41
11.05
-10.96
ใช้้ในประเทศ
62.32
62.75
0.69
สต็็อกปลายปีี
4.01
3.91
-2.49
ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565

ถั่่�วเขีียว

ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�ชนิิดคละ ไม่่มีีรายงาน
ราคา

การผลิิต
	ถั่่�วเขีียว ปีี 2565/66 คาดการณ์์ ณ เดืือน
มิิถุุนายน 2565 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2565 - มิิถุุนายน 2566)
มีี เ นื้้� อ ที่่� เ พาะปลููก 701,931 ไร่่ ผลผลิิ ต
105,689 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 151 กิิโลกรััม
เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2564/65 ที่่�มีเี นื้้�อที่่�เพาะปลููก
743,180 ไร่่ ผลผลิิต 108,474 ตััน และ
ผลผลิิตต่่อไร่่ 146 กิิโลกรััม พบว่่าเนื้้�อที่่�
เก็็ บเกี่่� ย วลดลงร้้ อยละ 5.55 ผลผลิิ ตลด
ลงร้้อยละ 2.57 แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.43
ราคา
ความเคลื่่� อ นไหวของราคาในเดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว มัั น เมล็็ ด ใหญ่่ ช นิิ ด คละ
เดืือนนี้้� เ ฉลี่่� ย กิิ โ ลกรัั ม ละ 24.71 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 24.35 บาท ของ
เดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้ อ ยละ 1.48
และสููงขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ 21.80 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 13.37

ที่่�ผ่่านมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 27.05
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 14.96
ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว ดำำ� คละ ชั้้� น 1 เดืือนนี้้�
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 41.00 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 40.10 บาท ของเดืือนพฤษภาคม
2565 ร้้อยละ 2.24 และสููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ
35.00 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 17.14
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 25.50 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

	ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว มัั น เกรดเอ เดืือนนี้้� เ ฉลี่่� ย
กิิโลกรััมละ 32.00 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ
29.30 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 9.22 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
30.00 ของเดืือนมิิถุนุ ายน 2564 ร้้อยละ 6.67
	ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว มัั น เกรดบีี เดืือนนี้้� เ ฉลี่่� ย
กิิโลกรััมละ 23.00 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ราคาขายสง

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
25.05 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 1.80 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
22.00 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 15.91
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
40.00 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ 38.20 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 4.71
และสููงขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ 34.19 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 16.99
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

	ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว มัั น เกรดเอ เดืือนนี้้� เ ฉลี่่� ย
กิิโลกรััมละ 33.02 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ
30.32 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 8.91 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ

ถั่่�วเหลืือง

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร
หน่วย : ล้านตัน

ในประเทศ

ในปีี 2565/66 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 0.085
ล้้านไร่่ ผลผลิิต 22,993 ตััน ลดลงจาก 0.088
ล้้านไร่่ และ 23,482 ตััน ในปีี 2564/65
ร้้อยละ 3.41 และร้้อยละ 2.08 ตามลำำ�ดัับ
แต่่มีีผลผลิิตต่่อไร่่ 270 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจาก
267 กิิโลกรััม ในปีี 2564/65 ร้้อยละ 1.12
ต่่างประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2565/66 ประจำำ�
เดืือนมิิถุุนายน 2565 มีีประมาณ 395.37
ล้้านตััน สููงขึ้้�นจาก 351.99 ล้้านตััน ของปีี
ที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 10.97
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

สำำ�นักั ข่่าวต่่างประเทศรายงานว่่า ในช่่วง
เดืือนพฤษภาคม 2565 จีีนนำำ�เข้้าถั่่�วเหลืือง
จากบราซิิลอยู่่�ที่่� 7.79 ล้้านตััน ลดลงจาก
9.23 ล้้ า นตัั น ในช่่ ว งเดืือนเดีี ย วกัั น ของ
ปีีที่่�ผ่่านมา แต่่นำำ�เข้้าจากสหรััฐอเมริิกาอยู่่�ที่่�
1.73 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.24 ล้้านตััน
ในช่่วงเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา โดย
ผู้้�ซื้้�อชาวจีีนหัันไปใช้้ถั่่�วเหลืืองของสหรััฐฯ
เพื่่� อ ผลกำำ� ไรที่่� ดีี ขึ้้� น ในช่่ ว งฤดููการส่่ ง ออก
ถั่่�วเหลืืองของบราซิิลที่่�มีีจุดุ สููงสุุด เนื่่�องจาก
สภาพอากาศที่่� เ ลวร้้ า ยทำำ� ให้้ ร าคาเมล็็ ด
พืืชน้ำำ��มัันในประเทศอเมริิกาใต้้สููงขึ้้�น

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 26.48 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ
26.03 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 1.71 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
22.96 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 15.32
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
40.88 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 39.07
บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ
4.63 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 35.04 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 16.68

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่สำ� คัญ

ด้้านการผลิิต

30

31.02 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 6.45
	ถั่่� ว เขีี ย วผิิ ว มัั น เกรดบีี เดืือนนี้้� เ ฉลี่่� ย
กิิโลกรััม 23.96 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
23.97 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 0.03 และลดลงจากกิิโลกรััมละ
28.04 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 14.55
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 42.09 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ
41.19 บาท ของเดืือนพฤษภาคม 2565
ร้้อยละ 2.18 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
36.05 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 16.75

n

ประเทศ
บราซิิล
สหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา
จีีน
อิินเดีีย
ปารากวััย
แคนาดา
อื่่�น ๆ
รวม

2564/65
126.00
120.71
43.40
16.40
11.90
4.20
6.27
23.11
351.99

2565/66
149.00
126.28
51.00
17.50
11.50
10.00
6.30
23.79
395.37

ที่่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade June 2022
ด้้านราคา

ในประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้� ไม่่มีีรายงานราคา
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ ของ
ถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำำ�มั
� ันในเดืือนนี้้� ไม่่มีีรายงาน
ราคา
ต่่างประเทศ

ราคาถั่่ว� เหลืืองซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า ณ ตลาด
ชิิคาโก เฉลี่่�ยบุุชเชลละ 1,690.96 เซนต์์
(21.83 บาท/กก.) สููงขึ้้� น จากบุุ ช เชลละ
1,683.13 (21.38 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 0.47 และสููงขึ้้น� จากบุุชเชลละ

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

1,439.11 เซนต์์ (16.76 บาท/กก.) ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 17.50
ราคากากถั่่� ว เหลืืองซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่ย� ตัันละ 424.12 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ (14.91 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
418.69 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (14.47 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.30 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 369.44 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (11.71
บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 14.80
โดย นางสาวภััทรวดีี จัันทร์์มา
นายภาณุุพัันธ์์ คำำ�วังั สง่่า
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่่�วลิิสง
ในประเทศ
การผลิิต

	ถั่่�วลิิสง ปีี 2565/66 คาดการณ์์ ณ เดืือน
มิิถุุนายน 2565 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2565 ถึึง มิิถุุนายน 2566)
มีีเนื้้อ� ที่่�เพาะปลููก 68,174 ไร่่ ผลผลิิต 24,530 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 360 กิิโลกรััม เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีี 2564/65 ที่่�มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 70,265 ไร่่
ผลผลิิ ต 25,074 ตัั น และผลผลิิ ต ต่่ อ ไร่่
357 กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้อ� ที่่�เพาะปลููกและผลผลิิต
ลดลงร้้อยละ 2.98 และร้้อยละ 2.17 ตามลำำ�ดับั
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.84
ความเคลื่่� อ นไหวของราคาในเดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
24.10 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.33 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 23.06
และลดลงจากกิิ โ ลกรัั ม ละ 30.09 บาท
ของเดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 19.90
	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
50.88 บาท สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ 40.64 บาท
ของเดืือนพฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 25.20
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 42.83 บาท ของ
เดืือนมิิถุุนายน 2564 ร้้อยละ 18.79
ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

	ถั่่� ว ลิิ ส งกะเทาะเปลืือกชนิิ ด คัั ด พิิ เ ศษ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 65.50 บาท คงตััวเท่่ากัับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ
2564/65
2565/66
ผลผลิิต
50.22
50.87
นำำ�เข้้า
4.00
4.17
ส่่งออก
4.63
4.68
สกััดน้ำำ��มััน
20.06
20.10
สต็็อกปลายปีี
4.33
4.30
ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,June 2022

อััตราการเติิบโต (%)
1.29
4.25
1.08
0.20
-0.69

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่สำ� คัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2564/65
18.20
6.80
25.22
50.22

2565/66
18.30
7.00
25.57
50.87

อััตราการเติิบโต (%)
0.55
2.94
1.39
1.29

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,June 2022
เดืือนที่่� ผ่่ า นมา แต่่ สูู งขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ
57.50 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 13.91
	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดธรรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 60.50 บาท คงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่� ผ่่ า นมา แต่่ สูู งขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ
54.00 บาท ของเดืือนมิิ ถุุ น ายน 2564
ร้้อยละ 12.04
ต่่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรัั ฐ ฯ คาดการณ์์

ภาวการณ์์ ผลิิ ต ถั่่� ว ลิิ ส งโลก ปีี 2565/66
ณ มิิถุุนายน 2565 มีีผลผลิิต 50.87 ล้้านตััน
สููงขึ้้�นจาก 50.22 ล้้านตััน ของปีี 2564/65
ร้้ อ ยละ 1.29 หรืือคิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 7.86
ของผลผลิิตพืืชน้ำำ��มัันของโลก โดยถั่่�วเหลืือง
เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน ปีี 2565/66
มีีปริิมาณ 395.37 ล้้านตััน 80.80 ล้้านตััน
และ 49.22 ล้้านตััน ตามลำำ�ดับั
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร

ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ปีี 2565 ผลผลิิตปาล์์มน้ำ��มั
ำ ันเดืือนมิิถุุนายน
จะมีีประมาณ 1.665 ล้้านตััน คิิดเป็็นน้ำ�มั
ำ� ัน
ปาล์์มดิิบ 0.300 ล้้านตััน ลดลงจากผลผลิิต
ปาล์์ ม ทะลาย 1.684 ล้้ า นตัั น คิิ ด เป็็ น
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.303 ล้้านตัันของเดืือน

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
พฤษภาคม คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 1.13 และร้้อยละ
0.99 ตามลำำ�ดับั
การตลาด
	ผลผลิิ ต ปาล์์ มน้ำำ��มัั น ของมาเลเซีี ย
ในครึ่่ง� ปีีหลัังยัังคงมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่อ� งจาก
มาเลเซีี ย ยัั ง เผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาขาดแคลน
แรงงานและปุ๋๋� ย ซึ่่� ง ต้้ นทุุ นปุ๋๋� ย ของปาล์์ ม
น้ำำ��มัั นคิิ ด เป็็ น ประมาณร้้ อ ยละ 40 ของ
ต้้ นทุุ น การผลิิ ต ทั้้� ง หมด โดยภาครัั ฐ ของ
มาเลเซีียคาดการณ์์ว่า่ น้ำำ��มันั ปาล์์มในปีี 2565
จะเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นไปอยู่่�ที่่� 23 - 25 ล้้านตััน
แต่่สมาคมน้ำำ��มัันปาล์์มแห่่งมาเลเซีียคาดการณ์์
ว่่าจะมีีน้ำำ��มันั ปาล์์มอยู่่�ที่่� 18.50 – 18.70 ล้้านตััน
เพราะการขาดแรงงานและปุ๋๋�ยจะส่่งผลทำำ�ให้้
ผลผลิิตลดลง ปริิมาณน้ำำ�มั
� ันปาล์์มที่่�มีแี นวโน้้ม
ลดลงอาจจะทำำ�ให้้ราคาน้ำำ��มันั ปาล์์มในตลาด
ปรัั บ ตัั ว สููงขึ้้� น ส่่ ว นสถานการณ์์ ใ นตลาด
ซื้้�อขายล่่วงหน้้า Bursa Malaysia พบว่่า

ฝ้้าย
ราคา

ราคาฝ้้ า ยดอกทั้้� ง เมล็็ ด ชนิิ ด คละ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ต่่างประเทศ
การผลิิต

กระทรวงเกษตรสหรัั ฐ ฯ คาดการณ์์
ผลผลิิ ต ฝ้้ า ยโลกปีี 2565/66 ณ เดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีปริิมาณ 26.40 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 25.46 ล้้านตัันของปีี 2564/65
ร้้อยละ 3.69
การค้้า

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์ความ
ต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2565/66 มีีปริิมาณ
26.46 ล้้านตััน ลดลงจาก 26.50 ล้้านตััน
ของปีี 2564/65 ร้้อยละ 0.15 ด้้านการ
นำำ�เข้้า มีีปริิมาณ 10.34 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� จาก
9.72 ล้้านตััน ของปีี 2564/65 ร้้อยละ 6.38
ด้้านการส่่งออก มีีปริิมาณ 10.34 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.83 ล้้านตััน ของปีี 2564/65
ร้้อยละ 5.19

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนนี้้� เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 9.72 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 10.12 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้ อ ยละ 3.95 แต่่ สูู งขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ
5.68 บาท ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 71.13
ราคาขายส่่งน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 53.11 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 56.73 บาท ในเดืือน
ที่่� ผ่่ า นมาร้้ อ ยละ 6.38 แต่่ สูู งขึ้้� น จาก
กิิโลกรััมละ 33.00 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 60.94
ราคาน้ำำ��มัั น ปาล์์ มดิิ บ ซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ยตัันละ 5,736.40
ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้ายใน
ตลาดโลกประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน
2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ในประเทศ
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ราคาซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า สัั ญ ญา FCPOc3
ส่่งมอบเดืือนกัันยายน สููงขึ้้�นร้้อยละ 2.38
ไปอยู่่�ที่่�ตัันละ 4,775 ริิงกิิต

n

ราคาซื้้อ� - ขายล่่วงหน้้าเพื่่อ� ส่่งมอบเดืือน
กรกฎาคม 2565 ทำำ�สััญญาเดืือนมิิถุุนายน
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 141.42 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
109.32 บาท) ลดลงจากปอนด์์ละ 145.25
เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 110.71 บาท) ของเดืือน
พฤษภาคม 2565 ร้้อยละ 2.64 (ลดลง
ในรููปเงิิ น บาทกิิ โ ลกรัั ม ละ 1.39 บาท)

ริิงกิิต (46.13 บาท/กก.) ลดลงจากตัันละ
6,941.71 ริิงกิิต (55.30 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 17.36 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ
3,761.48 ริิงกิิต (29.07 บาท/กก.) ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 52.50
ราคาน้ำำ��มัั น ปาล์์ มดิิ บ ซื้้� อ ขายล่่ ว งหน้้ า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดัมั เฉลี่่ย� ตัันละ 1,562.83
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (54.88 บาท/กก.) ลดลงจาก
ตัันละ 1,696.75 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (58.70
บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.89
แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 1,061.88 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(33.66 บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกัันของ
ปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 47.18

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
นางอััมพิกิ า เพชรเสถีียร
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร
และเพิ่่� มขึ้้� น จากปอนด์์ ล ะ 84.93 เซนต์์
(กิิ โ ลกรัั ม ละ 58.89 บาท) ของเดืือน
พฤษภาคม 2564 ร้้อยละ 66.51 (เพิ่่�มขึ้้�น
ในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 50.43 บาท)
โดย น.ส.ส่่องสกณ บุุญเกิิด
น.ส.สุุดารััตน์์ ผลพิิบููลย์์
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนมิิถุุนายน 2565)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2564/65
ปีี 2565/66
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
19.18
18.06
-5.84
ผลผลิิต
25.46
26.40
3.69
นำำ�เข้้า
9.72
10.34
6.38
ใช้้ในประเทศ
26.50
26.46
-0.15
ส่่งออก
9.83
10.34
5.19
สต็็อกปลายปีี
18.06
18.02
-0.22
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

อ้้อยโรงงาน
และน้ำำ��ตาล

ต่่างประเทศ
ไม่่มีีรายงาน		
โดย น.ส.สุุดาริินทร์์ รอ
ดมณีีน.ส.สุุดารััตน์์ ผลพิิบููลย์์
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร

ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน		

ราคาน้ำำ��ตาลทรายดิิบตลาดนิิวยอร์์ก หมายเลข 11 (เซนต์์/ปอนด์์)

ตลาดปิิดทำำ�การเนื่่�องในวัันจููนทีีนธ์์ วัันประกาศเลิิกทาสของสหรััฐฯ
ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดืือนกำำ�หนดราคา

ราคาสููงสุุด

ราคาต่ำำ��สุุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 20 มิิ.ย.65 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 20 พ.ค.65 เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�ม(+),ลด(-)

ส.ค.-65

568.40

558.00

565.40

558.10

+7.30

ต.ค.-65

539.50

532.70

537.90

541.60

-3.70

ธ.ค.-65

522.60

518.20

522.00

535.50

-13.50

มีี.ค.-66

515.40

511.60

515.10

532.00

-16.90

พ.ค.-66

508.60

505.70

508.50

524.30

-15.80

ส.ค.-66

502.50

502.50

502.50

516.50

-14.00

ต.ค.-66

497.50

497.00

497.50

509.20

-11.70

ธ.ค.-66

499.30

499.00

499.30

511.90

-12.60

ยางพารา

การผลิิต
	ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงเดืือน
มกราคม – พฤษภาคม ปีี 2565 มีีปริิมาณ
1.359 ล้้านตััน (1.380 ล้้านตัันยางดิิบ) ลดลง
ร้้อยละ 1.88 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีี 2564 ที่่�มีีผลผลิิต 1.385 ล้้านตััน (1.406
ล้้ า นตัั น ยางดิิ บ ) โดยช่่ ว งที่่� ผ ลผลิิ ต ออกสู่่�
ตลาดมากของปีี 2565 คาดว่่าอยู่่�ในช่่วง
เดืือนกัันยายน – ธัันวาคม โดยมีีผลผลิิตออก
สู่่�ตลาดร้้อยละ 44.90 ของปริิมาณผลผลิิต
ทั้้�งปีี ทางด้้านการผลิิตยางพาราในภาพรวม
ของโลก สมาคมประเทศผู้้�ผลิติ ยางธรรมชาติิ
(ANRPC) คาดการณ์์ว่า่ ในปีี 2565 ผลผลิิต
ยางพาราโลกมีีประมาณ 14.17 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2564 ร้้อยละ 1.72 ที่่�มีปี ริิมาณ
13.93 ล้้านตััน

การตลาด
การส่่ ง ออกยางพาราของไทยในช่่ ว ง
เดืือนมกราคม – พฤษภาคม ปีี 2565
มีีปริิมาณ 1.892 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
8.49 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2564
ที่่�มีีปริิมาณ 1.744 ล้้านตััน ทางด้้านความ
ต้้องการใช้้ยางพาราในภาพรวมของโลกในปีี
2565 มีีประมาณการความต้้องการใช้้ยาง
14.65 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564 ร้้อยละ
2.16 ที่่�มีีปริิมาณ 14.34 ล้้านตััน
ราคา
1. ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย ทั้้� ง
ประเทศ
1) ยางแผ่่ นดิิ บ คุุ ณ ภาพที่่� 1 ราคา
เฉลี่่� ย กิิโลกรััมละ 62.68 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
62.14 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.54 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.87
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่�ย
กิิ โ ลกรัั ม ละ 62.18 บาท เพิ่่� มขึ้้� น จาก

61.64 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.54 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.88
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิ โ ลกรัั ม ละ 61.68 บาท เพิ่่� มขึ้้� น จาก
61.14 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.54 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.88
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
26.25 บาท ลดลงจาก 26.26 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมา กิิโลกรััมละ 0.01 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 0.04
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
24.76 บาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก 24.61 บาท ของเดืือน
ที่่� ผ่่ า นมา กิิ โ ลกรัั ม ละ 0.15 บาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 0.61
6) น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
57.25 บาท ลดลงจาก 59.73 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมา กิิโลกรััมละ 2.48 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 4.15
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2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. ซื้้อ� ขายล่่วง
หน้้าส่่งมอบเดืือนกรกฎาคม 2565
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.39 บาท ลดลงจาก 76.30 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.91 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.50
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 73.24 บาท ลดลงจาก 75.15 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.91 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.54
3) ยางแท่่ ง (STR20) ราคาเฉลี่่� ย
กิิโลกรััมละ 57.47 บาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก 56.57 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.90 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.59
4) น้ำำ�� ยางข้้ น ราคาเฉลี่่�ย กิิ โ ลกรัั ม ละ
47.84 บาท ลดลงจาก 52.36 บาท

ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.52 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 8.63
	ณ ท่่าเรืือสงขลา
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.14 บาท ลดลงจาก 76.05 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.91 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.51
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 72.99 บาท ลดลงจาก 74.90 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.91 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.55
3) ยางแท่่ ง (STR20) ราคาเฉลี่่� ย
กิิโลกรััมละ 57.22 บาท เพิ่่�มขึ้้น� จาก 56.32 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.90 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.60
4) น้ำำ�� ยางข้้ น ราคาเฉลี่่�ย กิิ โ ลกรัั ม ละ
47.59 บาท ลดลงจาก 52.11 บาท ของเดืือน

ที่่�ผ่า่ นมา กิิโลกรััมละ 4.52 บาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 8.67
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ในตลาด
ล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่� ย กิิ โ ลกรัั ม ละ 206.37 เซนต์์ ส หรัั ฐ ฯ
(71.66 บาท) ลดลงจาก 211.49 เซนต์์สหรััฐฯ
(72.24 บาท) ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมากิิโลกรััมละ
5.12 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือลดลงร้้อยละ 2.42
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 255.16 เยน (65.49 บาท)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 245.84 เยน (64.67 บาท)
ของเดืือนที่่�ผ่่านมากิิโลกรััมละ 9.32 เยน
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.79

กาแฟ

จากต้้นกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผล
ได้้ในปีีนี้้� เช่่น จัังหวััดเชีียงราย ลำำ�ปาง น่่าน
แม่่ฮ่่องสอน เป็็นต้้น โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�ม
ในสวนผลไม้้และพื้นที่่
้� ว่� า่ ง เพราะราคากาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้า้ ที่่�เกษตรกรขายได้้เมื่่อ� ปีี 2560
มีี ร าคาดีี ประกอบกัั บ ภาครัั ฐ ส่่ ง เสริิ ม ให้้
ปลููกกาแฟเป็็นพืืชทางเลืือก ส่่วนผลผลิิตต่่อ
เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพ
อากาศเอื้้�ออำำ�นวย มีีปริิมาณน้ำำ�ฝน
� เพีียงพอ
ไม่่ ก ระทบแล้้ ง เหมืือนปีี ที่่� ผ่่ า นมา ทำำ� ให้้
ต้้นกาแฟสมบููรณ์์ออกดอกติิดผลมากกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมาก
ช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์
2565
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผล
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากการปลููกใหม่่ในปีี 2561
เริ่่�มให้้ผลในปีีนี้้� สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้
ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศ
เอื้้�ออำำ�นวย มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอ ทำำ�ให้้
ต้้นกาแฟสมบููรณ์์ ออกดอกติิดผลมากกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยว
มากช่่ ว งเดืือนธัั น วาคม 2564 – เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผล
ในปีีนี้้� ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากแหล่่งผลิิตจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
กาญจนบุุรีี ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้น� จากสภาพอากาศ
เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการติิดดอกออกผล ยกเว้้น
ในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา จัันทบุุรีี ตราด ระยอง

และชลบุุ รีี แบ่่ ง สัั ด ส่่ ว นการปลููกกาแฟ
เป็็น 30% ปลููกในไร่่ และ 70% ปลููกแซม
ในสวนทุุ เ รีี ย น ต้้ น กาแฟที่่� ป ลููกในไร่่
ไม่่ได้้รัับการดููแลจากเกษตรกร ผลผลิิตต่่อ
เนื้้� อ ที่่� ใ ห้้ ผ ลจึึ ง ลดลง โดยผลผลิิ ต กาแฟ
จะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคใต้้ เนื้้� อ ที่่� ใ ห้้ ผ ลคาดว่่ า เพิ่่� มขึ้้� น
เนื่่�องจากกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผล
ในปีีนี้้� สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่า
เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
ในช่่วงกาแฟออกดอก ทำำ�ให้้กาแฟติิดผล
ดีี ก ว่่ า ปีี ที่่� ผ่่ า นมา ต้้ น กาแฟจะได้้ รัั บ น้ำำ��
เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิตจึึงเพิ่่�มขึ้้�น โดย
ผลผลิิ ต กาแฟจะเก็็ บ เกี่่� ย วมากช่่ ว งเดืือน
ธัันวาคม 2564 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565

ในประเทศ
การผลิิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่� อ งจากเนื้้� อ ที่่� ใ ห้้ ผ ลกาแฟพัั นธุ์์� โรบัั สต้้ า
และพัันธุ์์�อาราบิิก้้าเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับผลผลิิต
ต่่อไร่่ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื้้�อที่่�ให้้ผล
กาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
ต้้นกาแฟที่่�ปลููกเมื่่�อปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้
ในปีีนี้้� ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่กาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้า
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากต้้นกาแฟอยู่่�ในช่่วง
อายุุที่่�ให้้ผลผลิิตสููง รวมทั้้�งเกษตรกรดููแลดีี
ประกอบกัับปีีนี้้�ได้้รัับน้ำำ��ฝนดีี จึึงออกดอก
และติิดเป็็นผลมากกว่่าปีีที่่�แล้้ว
สำำ�หรัับเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้า
คาดว่่ า เพิ่่� มขึ้้� น จากต้้ น กาแฟที่่� ป ลููกเมื่่� อ
ปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้� โดยเฉพาะแหล่่ง
ผลิิตทางภาคเหนืือ เช่่น จัังหวััดเชีียงราย
น่่าน แม่่ฮ่่องสอน โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�ม
ในสวนผลไม้้และพื้นที่่
้� ว่� า่ ง เนื่่อ� งจากราคากาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้า้ ที่่�เกษตรกรขายได้้เมื่่อ� ปีี 2560
มีีราคาดีี ประกอบกัับภาครััฐส่่งเสริิม ให้้ปลููก
กาแฟเป็็นพืืชทางเลืือก ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่
กาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้า้ คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
ปีีนี้้�ฝนมาเร็็ว ต้้นกาแฟเริ่่�มติิดผลแล้้วได้้รัับ
น้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตของ
ผลกาแฟสมบููรณ์์ดีีมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�
อาราบิิก้า้ เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้นทั้้
� ง� สองพัันธุ์์�
34
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โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปีี
2560
2561
2562
2563
2564
อััตราเพิ่่�ม
(ร้้อยละ)
2565*

ความต้้องการใช้้
เมล็็ดกาแฟของโรงงาน (ตััน)
85,234
91,993
81,592
95,471
86,701
0.71
89,208

หมายเหตุุ* : ประมาณการ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ความต้้องการใช้้กาแฟของ
โลก

ปี
2559/60
2560/61
2561/62
2562/63
2563/64
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ)
2564/65

ปริมาณ (ล้านตัน)
9.32
9.63
9.95
9.74
9.79
1.10
9.90

ที่่�มา : United States Department of
Agriculture, December 2021
การตลาดและราคา

คาดว่่า ราคาเมล็็ดกาแฟจะใกล้้เคีียง
กัั บ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา จากปริิ ม าณผลผลิิ ต โลก
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�ซบเซา
สำำ�หรัับการส่่งออกจะลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา
เล็็กน้้อย เนื่่�องจากผลผลิิตภายในประเทศ
ลดลง ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อยจากความ
ต้้องการบริิโภคภายในประเทศ และนำำ�มา
แปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อส่่งออก ประกอบ
กัับผลผลิิตในประเทศลดลง
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟของไทย
ในปีี 2564

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร รายงาน
ความต้้ อ งการใช้้ เ มล็็ ด กาแฟของโรงงาน
แปรรููปในประเทศ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 มีีปริิมาณ 86,701 ตััน เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 85,234 ตััน ของปีี 2560 ปริิมาณ
1,467 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 0.71 เนื่่อ� งจาก
ความต้้องการของโรงงานแปรรููปเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้� ง เพื่่� อ การบริิ โ ภคภายในประเทศและ
เพื่่�อการส่่งออก
การค้้า

การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
5 เดืือนแรกของปีี 2565 (ม.ค. – พ.ค.)
เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี ที่่� ผ่่ า นมา
มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ 91.62 ตััน
มููลค่่า 18.35 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 28.73
และร้้ อ ยละ 5.12 ตามลำำ�ดัั บ ส่่ ว นการ
ส่่งออกเมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 80.61 ตััน
มููลค่่า 14.79 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 24.60

ผลผลิิตกาแฟของโลก ปีี 2559/60 – 2564/65

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64
บราซิิล
3.37
3.13
3.99
3.63
4.19
เวีียดนาม 1.60
1.76
1.82
1.88
1.74
โคลััมเบีีย 0.88
0.83
0.83
0.85
0.86
อิินโดนีีเซีีย 0.64
0.62
0.64
0.64
0.64
เอธิิโอเปีีย 0.42
0.42
0.44
0.45
0.46
ฮอนดููรััส 0.45
0.46
0.45
0.34
0.37
ยููกัันดา
0.29
0.28
0.28
0.33
0.36
อิินเดีีย
0.31
0.32
0.32
0.30
0.31
เม็็กซิิโก 0.20
0.24
0.21
0.22
0.21
เปรูู
0.25
0.26
0.26
0.24
0.20
อื่่�นๆ
1.25
1.27
1.36
1.28
1.21
รวม
9.66
9.59
10.60 10.16 10.55

Gr. 2564/65
6.01 3.38
2.36 1.85
-0.22 0.85
0.32 0.64
2.54 0.46
-6.70 0.33
6.15 0.36
-0.64 0.32
0.11 0.22
-5.13 0.24
-0.57 1.24
2.37 9.89

ที่่�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
และร้้อยละ 8.35 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟ
สำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณการส่่งออก 2,573.75 ตััน
มููลค่่ า 277.74 ล้้ า นบาท ลดลงร้้ อ ยละ

23.43 และร้้อยละ 10.58 ตามลำำ�ดัับ และ
กาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณการส่่งออก
2,843.58 ตััน ลดลงร้้อยละ 0.32 มููลค่่า

ปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููปของโลกปีี
2559/60 – 2564/65

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65
บราซิิล
1.98
1.83
2.49
2.42
2.70 9.41 2.11
เวีียดนาม 1.59
1.79
1.70
1.64
1.54 -1.50 1.73
โคลััมเบีีย 0.83
0.76
0.82
0.78
0.83 0.26 0.81
อิินโดนีีเซีีย 0.49
0.48
0.37
0.43
0.46 -2.34 0.47
ยููกัันดา
0.28
0.26
0.27
0.32
0.35 6.76 0.35
อิินเดีีย
0.37
0.37
0.35
0.31
0.34 -3.40 0.34
ฮอนดููรััส 0.43
0.43
0.41
0.31
0.34 -7.66 0.31
เอธิิโอเปีีย 0.23
0.23
0.25
0.25
0.24 1.70 0.25
สหภาพยุุโรป 0.15
0.17
0.18
0.21
0.21 9.25 0.19
เปรูู
0.24
0.25
0.26
0.22
0.20 -4.81 0.23
อื่่�น ๆ
1.40
1.45
1.46
1.41
1.33 -1.30 1.39
รวม
7.99
8.02
8.56
8.30
8.54
1.69
8.18
ที่่�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
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1,161.20 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 27.83
ตามลำำ�ดับั
การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
5 เดืือนแรกของปีี 2565 (มค. – พ.ค.)
เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี ที่่� ผ่่ า นมา
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ 6,383.82 ตััน
ลดลงร้้อยละ 36.05 มููลค่่า 641.57 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.14 ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ด
กาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 841.47 ตััน ลดลงร้้อยละ
33.07 มููลค่่า 305.69 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้ อ ยละ 37.19 สำำ� หรัั บ กาแฟสำำ� เร็็ จ รููป
มีีปริิมาณนำำ�เข้้า 9,826.99 ตััน ลดลงร้้อยละ
3.31 มููลค่่า 1,249.15 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้ อ ยละ 4.44 และกาแฟสำำ� เร็็ จ รููปผสม
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า 1,101.93 ตััน มููลค่่า
515.63 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19.88
และร้้อยละ 21.73 ตามลำำ�ดับั
ต่่างประเทศ
ผลผลิิตกาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
รายงานผลผลิิ ต กาแฟโลกปีี 2563/64
มีีปริิมาณ 10.55 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.66
ล้้านตััน ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 2.37

พริิกไทย

การผลิิต
	ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2565 มีีเนื้้�อที่่�ให้้ผล
1,746 ไร่่ ผลผลิิต 740 ตััน พื้นที่่
้� แ� ละปริิมาณ
ผลผลิิตโดยรวมในปีีนี้้� มีีปริิมาณลดลงเมื่่�อ
เทีียบกัับปีีที่่ผ่� า่ นมา ขณะนี้้�เป็็นช่ว่ งปลายฤดูู
และเกษตรกรเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตหมดแล้้ว
การตลาด
การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััว โดย
ราคาพริิกไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจาก
มีี ก ารนำำ� เข้้ า พริิ ก ไทยจาก กัั มพูู ชา และ
เวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�น ราคาพริิกไทยดำำ� - คละ
จัังหวััดจัันทบุุรีี เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท
พริิกไทยขาว - ดีี เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท
ส่่วนพริิกไทยอ่่อนเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2565 ( ม.ค. – เม.ย.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 394 ตััน มููลค่่า 92.01
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
141 ตััน มููลค่่า 46.66 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 228 ตััน มููลค่่า 45.35 ล้้านบาท
*

36

บราซิิล ผู้้�ผลิติ กาแฟอัันดับั 1 ของโลก
ในปีี 2563/64 มีีผลผลิิต 4.19 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�น3.37 ล้้านตััน ในปีี 2559/60 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 6.01
เวีียดนาม ผู้้�ผลิติ กาแฟอัันดับั 2 ของโลก
และเป็็นผู้้�ผลิิตกาแฟพัันธุ์์�โรบััสตาอัันดัับ 1
ของโลก มีีผลผลิิตกาแฟปีี 2563/64 ปริิมาณ
1.74 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� จาก 1.60 ล้้านตััน ในปีี
2559/60 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 2.36
การส่่งออกกาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
การส่่งออกกาแฟโลกปีี 2563/64 มีี 8.54
ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 7.99 ล้้านตััน ในปีี
2559/60 ร้้อยละ 1.69 ประเทศที่่�ส่่งออก
มากที่่�สุุดได้้แก่่ บราซิิล มีีการส่่งออกในปีี
2563/64 ปริิมาณ 2.70 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้น� จาก
1.98 ล้้านตััน ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 9.41
เนื่่�องจากปริิมาณผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น รองลงมา
ประเทศเวีียดนาม มีีการส่่งออก ปริิมาณ
1.54 ล้้านตััน ลดลงจาก 1.59 ล้้านตััน ของ
ปีี 2559/60 ร้้อยละ 1.50
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน

ในปีี 2564 ( ม.ค. – ธ.ค.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 1,103 ตััน มููลค่่า 186.74
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
494 ตััน มููลค่่า 106.67 ล้้านบาท และ
พริิกไทยป่่น ปริิมาณ 548 ตััน มููลค่่า 80.08
ล้้านบาทราคาในประเทศไทย
ราคาในประเทศไทย
ความเคลื่่� อ นไหวของราคาพริิ ก ไทย
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

สำำ�หรัับเดืือนมิิถุุนายน 2565 พริิกไทย
ดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 150 บาท
ราคาทรงตัั ว เท่่ า กัั บ เดืือนที่่� ผ่่ า นมา และ
พริิกไทยขาว - ดีี ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
195 บาท ราคาลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
ลดลงร้้อยละ 2.50
ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2564 เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 206.40 บาท เพิ่่�มขึ้้น�
จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 13.69 ส่่วนพริิกไทย
ดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 133.51 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 46.17

ราคาเกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย 4 สััปดาห์์
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ความต้้องการใช้้กาแฟของโลกปีี 2563/64
มีี 9.79 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.32 ล้้านตััน
ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 1.10
ราคา
ในประเทศ

ไม่่มีีราคา เนื่่�องจากหมดฤดููการผลิิต

ราคาในตลาดต่่ า งประเทศ
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565 มีี
ดัังนี้้�

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 273.69 เซนต์์
/ปอนด์์ (211.99 บาท/กิิโลกรััม) เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 260.42 เซนต์์/ปอนด์์ (198.50 บาท/
กิิโลกรััม) ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 5.10
ราคาเมล็็ ด กาแฟดิิ บ โรบัั ส ตา ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 103.81 เซนต์์/
ปอนด์์ (80.41 บาท/กิิโลกรััม) เพิ่่�มขึ้้�นจาก
103.10 เซนต์์/ปอนด์์ (78.59 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.69
โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
		น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

สำำ�หรัับเดืือนมิิถุนุ ายน 2565 ราคาขายส่่ง
พริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
320 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.85 และพริิกไทยดำำ� - ดีี
มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 220 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้น�
จากเดืือนที่่�ผ่่านมา เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 7.85
ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2564
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 294.39 บาท ราคาลดลง
จากปีีที่่ผ่� า่ นมาร้้อยละ 14.76 ราคาต่ำำ��สุดุ คืือ
260 - 360 บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ� - ดีี
มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 195.69 บาท ราคา
ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 18.46 ราคา
ต่ำำ��สุุด - สููงสุุด คืือ 160 - 250 บาท/กิิโลกรััม
ส่่วนพริิกไทยดำำ� - รอง มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
315 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับปีีที่่�ผ่่านมา
ราคาต่ำำ��สุดุ - สููงสุุด คืือ 310 - 320 บาท
/กิิโลกรััม
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

สัับปะรด

การผลิิต
	ช่่ ว งนี้้� ผ ลผลิิ ต สัั บ ปะรดโรงงานออก
สู่่�ตลาดเพิ่่� มขึ้้� น เนื่่� อ งจากเป็็ นช่่ ว งฤดููกาล
ขณะที่่�มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ในหลายประเทศเริ่่�มคลี่่�คลาย
ส่่งผลให้้โรงงานแปรรููปสัับปะรดที่่เ� ปิิดดำำ�เนิินการ
ต้้ อ งปรัั บ แผนการผลิิ ต ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ปริิมาณผลผลิิตและภาวะตลาด
การค้้า
เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
45,514 ตััน มููลค่่า 2,045.714 ล้้านบาท
(61.079 ล้้ า นเหรีี ย ญดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ)
เพิ่่� มขึ้้� น จากปริิ ม าณ 44,982 ตัั น มููลค่่ า
1,975.067 ล้้านบาท (59.396 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในเดืือนเมษายน 2565
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.18 และร้้อยละ 3.58
(ร้้ อ ยละ 2.83) และเพิ่่� มขึ้้� น จากปริิ ม าณ
35,066 ตััน มููลค่่า 1,500.351 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ
29.79 และร้้อยละ 36.35 โดยปีี 2565
(ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออกรวมปริิมาณ 226,941 ตััน
มููลค่่า 10,182.220 ล้้านบาท (309.008
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ)
สัับปะรดกระป๋๋อง

(รวมรหััส 20082010000
และ 20082090000)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
34,964 ตััน มููลค่่า 1,398.724 ล้้านบาท
(41.762 ล้้ า นเหรีี ย ญดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ)
เพิ่่� มขึ้้� น จากปริิ ม าณ 32,467 ตัั น มููลค่่ า
1,282.390 ล้้านบาท (38.565 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในเดืือนเมษายน 2565
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.69 และร้้อยละ 9.07
(ร้้ อ ยละ 8.29) และเพิ่่� มขึ้้� น จากปริิ ม าณ
28,325 ตััน มููลค่่า 1,085.848 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ
23.44 และร้้อยละ 28.81 โดยปีี 2565
(ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออกรวมปริิมาณ 173,434 ตััน
มููลค่่ า 6,973.882 ล้้ านบาท (211.628
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ)

น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000
20094900001 และ 200094900002)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
5,652 ตัั น มููลค่่ า 390.537 ล้้ า นบาท
(11.660 ล้้ า นเหรีี ย ญดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ)
ลดลงจากปริิมาณ 6,058 ตััน มููลค่่า 399.246
ล้้านบาท (12.007 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์
สหรัั ฐ ฯ) ในเดืือนเมษายน 2565 หรืือ
ลดลงร้้อยละ 6.72 และร้้อยละ 2.18 (ร้้อยละ
2.89) และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 4,802 ตััน
มููลค่่า 250.386 ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม
2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 17.68 และร้้อยละ
55.97 โดยปีี 2565 (ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออกรวม
ปริิมาณ 29,432 ตััน มููลค่่า 1,903.537 ล้้านบาท
(57.764 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ)
� ำ�ไว้้ไม่่ให้้เสีียโดยน้ำำ��ตาล
สัับปะรดที่่ทำ

(รหััส 2006000002)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
1,517 ตััน มููลค่่า 175.476 ล้้านบาท (5.239
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 1,465 ตััน มููลค่่า 172.165 ล้้านบาท
(5.178 ล้้ า นเหรีี ย ญดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ)
ในเดืือนเมษายน 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
3.50 และร้้อยละ 1.92 (ร้้อยละ 1.18)
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,366 ตััน มููลค่่า
144.031 ล้้ า นบาท ในเดืือนพฤษภาคม
2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 11.00 และร้้อยละ
21.83 โดยปีี 2565 (ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออกรวม
ปริิมาณ 8,060 ตััน มููลค่่า 901.156 ล้้านบาท
(27.339 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ)
สัับปะรดแช่่แข็็ง (รหััส 08119000001)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
96 ตััน มููลค่่า 5.125 ล้้านบาท (0.153 ล้้าน
เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพิ่่�มขึ้้น� จากปริิมาณ
10 ตััน มููลค่่า 0.942 ล้้านบาท (0.028
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในเดืือนเมษายน
2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 8.60 เท่่า และ 4.43 เท่่า
(4.46 เท่่า) และเพิ่่�มขึ้้�นจาก 42 ตััน มููลค่่า
3.264 ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 126.38 และร้้อยละ
57.00 โดยปีี 2565 (ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออก
รวมปริิมาณ 141 ตััน มููลค่่า 8.798 ล้้านบาท
(0.266 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ)

สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำำ��ตาล)
(รหััส 08043000002)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
77 ตััน มููลค่่า 7.591 ล้้านบาท (0.227
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ) ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้น�
จาก 69 ตััน ในเดืือนเมษายน 2565 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.57 ขณะที่่�มููลค่่าลดลง
จาก 18.225 ล้้านบาท (0.548 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในเดืือนเมษายน 2565
หรืือลดลงร้้อยละ 58.35 (ร้้อยละ 58.58)
และเพิ่่�มขึ้้น� จากปริิมาณ 45 ตััน มููลค่่า 4.547
ล้้านบาท ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้นร้
� อ้ ยละ 71.49 และร้้อยละ 66.95 โดยปีี
2565 (ม.ค. - พ.ค.) ส่่งออกรวมปริิมาณ 367 ตััน
มููลค่่า 71.097 ล้้านบาท (2.168 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐฯ)
สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนพฤษภาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
3,207 ตััน มููลค่่า 68.260 ล้้านบาท (2.038
ล้้ า นเหรีี ย ญดอลลาร์์ ส หรัั ฐ ฯ) ลดลงจาก
ปริิมาณ 4,911 ตััน มููลค่่า 102.098 ล้้านบาท
(3.070 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐฯ) ในเดืือน
เมษายน 2565 หรืือลดลงร้้อยละ 34.69 และ
ร้้อยละ 33.14 (ร้้อยละ 33.62) และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 483 ตััน มููลค่่า 12.272 ล้้านบาท
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้น� 5.69 เท่่า
และ 4.56 เท่่า โดยปีี 2565 (ม.ค. - พ.ค.)
ส่่ ง ออกรวมปริิ ม าณ 15,507 ตัั น มููลค่่ า
323.750 ล้้านบาท (9.843 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐฯ)
ความเคลื่่�อนไหวของ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีดัังนี้้�
คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงานที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 5.47 บาท ลดลงจาก
5.62 บาท ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 2.67
และเพิ่่�มขึ้้�นจาก 5.03 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 8.75
คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภคที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 8.13 บาท ลดลงจาก
9.13 บาท ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 10.95
และเพิ่่�มขึ้้�นจาก 7.89 บาท ในช่่วงเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.04
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n
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สุุกร

สถานการณ์์ ก ารผลิิ ต การค้้ า
และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�สถานการณ์์ตลาดสุุกร ราคา
สุุกรที่่�เกษตรกรขายได้้สููงขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่� อ งจากความต้้ อ งการบริิ โ ภคผลผลิิ ต
เนื้้�อสุุกรที่่�ออกสู่่�ตลาดมีีอัตั ราสููงขึ้้น� แนวโน้้ม
คาดว่่าเดืือนหน้้าราคาจะทรงตััวหรืือลดลง
เล็็กน้้อย

	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน มิิ.ย. 2565 มีีปริิมาณ 45.86 ตััน มููลค่่า
6.64 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากเดืือน พ.ค. 2565
มีีปริิมาณ 26.42 ตััน มููลค่่า 4.64 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 73.59 และ 42.88 ตามลำำ�ดัับ
สำำ�หรัับการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแปรรููปเดืือน
มิิ.ย. 2565 มีีปริิมาณ 427 ตััน มููลค่่า 106.60
ล้้ า นบาท ลดลงจากเดืือน พ.ค. 2565
มีีปริิมาณ 492 ตััน มููลค่่า 115.39 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 13.18 และร้้อยละ 7.62

สุกร

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

110

พ.ศ. 2565

100
90
80

	สุุ ก รมีี ชีี วิิ ต พัั นธุ์์�ผสมน้ำำ�� หนัั ก 100
กิิโลกรััมขึ้้�นไป ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 102.99 บาท สููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 101.37 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.60 โดยแยกเป็็นราคา
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 97.51 บาท
ภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ กิิ โ ลกรัั ม ละ
93.88 บาท ภาคกลาง กิิ โ ลกรัั ม ละ
108.14 บาท และภาคใต้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
103.68 บาท ส่่ ว นราคาลููกสุุ ก รตาม
ประกาศของบริิ ษัั ท ซีี . พีี . เฉลี่่� ย ตัั ว ละ
3,600 บาท ลดลงจากตััวละ 3,650 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.37
ราคาขายส่่งสุุกรมีีชีีวิิต ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 100.50 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่าน

60
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(สุกร) ราคาเกษตรกรขายได
ราคาขายสง ณ แหลงผลิตภาคกลาง
กรมการคาภายใน

ไก่่เนื้้�อ

ในเดืือนนี้้�ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้
สููงขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากความ
ต้้ อ งการของผู้้� บ ริิ โ ภคมีี ม ากกว่่ า ปริิ ม าณ
ผลผลิิตไก่่เนื้้�อและชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ที่่�ออกสู่่�
ตลาด แนวโน้้ ม คาดว่่ า เดืือนหน้้ า ราคา
จะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน มิิ.ย. 2565 มีีปริิมาณ 32,290 ตััน
มููลค่่า 3,539.91 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากเดืือน
พ.ค. 2565 มีีปริิมาณ 26,588 ตััน มููลค่่า
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n

เดือน

ไก่เนื้อ

ราคา
(บาท/กก.)

สถานการณ์์ ก ารผลิิ ต การค้้ า
และราคาในประเทศ
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ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

70

50

ตามลำำ�ดับั ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญ คืือ ญี่่�ปุ่่�น
ฮ่่องกง

พ.ศ. 2564

60

พ.ศ. 2565

55
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40
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25
20

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

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

2,634.44 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 21.44
และร้้อยละ 34.35 ตามลำำ�ดับั
	ส่่วนการส่่งออกไก่่แปรรููป เดืือน มิิ.ย.
2565 ปริิมาณ 57,458 ตััน มููลค่่า 8,680.31
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน พ.ค. 2565 ปริิมาณ
52,748 ตััน มููลค่่า 7,752.11 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 8.93 และ ร้้อยละ 11.97
ตามลำำ�ดับั ตลาดส่่งออกที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ญี่่�ปุ่่�น
สหภาพยุุโรป และเกาหลีีใต้้

ไข่่ไก่่

สถานการณ์์ ก ารผลิิ ต การค้้ า
และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่่ ไ ก่่ เ ดืือนนี้้� ราคาไข่่ ไ ก่่
ที่่� เ กษตรกรขายสููงขึ้้� น จากเดืือนที่่� ผ่่ า นมา
เนื่่� อ งจากความต้้ อ งการของผู้้� บ ริิ โ ภคมีี
น้้อยกว่่าผลผลิิตไข่่ไก่่ในท้้องตลาด แนวโน้้ม
คาดว่่ า เดืือนหน้้ า ราคาทรงตัั ว หรืือสููงขึ้้� น
เล็็กน้้อย
	ด้้ า นการส่่ ง ออกไข่่ ไ ก่่ ส ด เดืือน มิิ . ย.
2565 ปริิ ม าณ 29.27 ล้้ า นฟอง มููลค่่ า
104.53 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน พ.ค.
2565 ปริิ ม าณ 21.60 ล้้ า นฟอง มููลค่่ า
86.51 ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 35.49
และร้้อยละ 20.82 ตามลำำ�ดับั ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ฮ่่องกง สิิงค์์โปร์์ และเกาหลีีใต้้
ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไข่่ไก่่ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศร้้อยฟองละ 328 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ

ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไก่่ เ นื้้� อ ที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 46.84 บาท สููงขึ้้น� จาก
กิิโลกรััมละ 43.61 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 7.41 โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้�
ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 43.36 บาท ภาคกลาง
กิิโลกรััม 47.68 บาทภาคใต้้ กิิโลกรััมละ
44.16 บาท ส่่วนราคาลููกไก่่เนื้้�อตามประกาศ
ของบริิ ษัั ท ซีี . พีี ราคาเฉลี่่� ย อยู่่�ที่่� ตัั ว ละ

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

17.50 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไก่่มีีชีีวิิตหน้้าโรงฆ่่า จาก
กรมการค้้าภายใน เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 46.50 บาท
สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ 43.13 บาท ของเดืือน
ที่่� ผ่่ า นมาร้้ อ ยละ 7.81 และราคาขายส่่ ง
ไก่่สดเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 61.00 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 57.75 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 5.63

ไข่ไก่
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

380
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได

เดืือนที่่�ผ่า่ นมา ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ 322 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ 334 บาท
ภาคกลาง ร้้อยฟองละ 334 บาท ส่่วนภาคใต้้

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไม่่มีรี ายงาน ส่่วนราคาลููกไก่่ไข่่ตามประกาศ
ของบริิษััท ซีี.พีี. ตััวละ 26.00 บาท ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่ ง ไข่่ ไ ก่่ (เฉลี่่� ย เบอร์์ 0-4)
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่ย� ร้้อยฟองละ 355 บาท สููงขึ้้นร้
� อ้ ยฟองละ
343 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.50

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร 39

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

ไข่เป็ด

ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไข่่เป็็ดที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศ เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 371 บาท สููงขึ้้�น
จากร้้อยฟองละ 369 บาท ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
ร้้อยละ 0.54 โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้�
ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ 389 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ 382 บาท ภาคกลาง
ร้้อยฟองละ 349 บาท ภาคใต้้ ร้้อยฟองละ
351 บาท
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่เป็็ด คละ ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ย
ร้้อยฟองละ 414 บาท ลดลงจากร้้อยฟองละ
416 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.48

ราคา
(บาท/กก.)

120

ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

พ.ศ. 2564
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พ.ศ. 2565
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

พ.ศ. 2565
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(โคเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

40
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ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

โคเนื้อ

โคเนื้อ
พ.ศ. 2564

เดือน

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

เดือน

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศกิิโลกรััมละ 100.25 บาท
สููงขึ้้� น จากกิิ โ ลกรัั ม ละ 100.05 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.10 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
99.19 บาท ภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ
กิิ โ ลกรัั ม ละ 102.76 บาท ภาคกลาง
กิิ โ ลกรัั ม ละ 91.18 บาท และภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 109.29 บาท
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(บาท/กก.)

100

กระบือ

กระบือ

ราคา
พ.ศ. 2564

ราคาที่่� เ กษตรกรขายได้้ เ ฉลี่่� ย
ทั้้�งประเทศ

พ.ศ. 2565

ราคากระบืือ (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่ย� ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 82.32 บาท
สููงขึ้้น� จากกิิโลกรััมละ 82.81 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมา ร้้อยละ 0.59 โดยแยกเป็็นรายภาค
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 88.30 บาท
ภาคตะวัั น ออก-เฉีี ย งเหนืือ กิิ โ ลกรัั ม ละ
81.20 บาท ส่่ ว นภาคกลางและภาคใต้้
ไม่่มีีรายงานราคา

80
60
40
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0

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

เดือน

โดย นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
นายดรงค ติระด�ำรงค์กุล
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(สุุกร)ราคาเกษตรกรขายได้้ 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 90.63 97.34 100.63 101.37 102.99
ราคาขายส่่ง ณ แหล่่งผลิิต 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 88.70 93.75 100.50 100.50 100.50 100.50
ภาคกลาง กรมการค้้าภายใน
รายการ

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(ไก่่เนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 33.08

32.1

35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 41.32 42.65 42.20 43.61 46.84

ราคาขายส่่งหน้้าโรงฆ่่ากรม 29.12
การค้้าภายใน

29.5

33.3

รายการ

37.5

38.22 38.22 39.00 41.00 41.00 42.25 43.13 46.50

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(ไข่่ไก่่)ราคาเกษตรกรขายได้้

289

284

278

287

299

299

307

320

327

329

322

328

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

310

305

308

313

285

326

347

362

366

350

343

355

รายการ

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(ไข่่เป็็ด)ราคาเกษตรกรขายได้้

354

354

354

357

364

365

365

369

369

368

369

371

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

390

395

395

405

395

370

365

385

394

404

416

414

รายการ

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(โคเนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.56 99.81 100.25 99.89 100.05 100.25
รายการ

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มีี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิิ.ย. 65

(กระบืือ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 82.27 82.20 82.80 82.81 82.32
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำ
สถานการณ์์ สัั ต ว์์ น้ำำ�� ที่่� สำำ�คัั ญ
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2565
และแนวโน้้ม
1. สถานการณ์์การผลิิตเดืือน
มิิถุุนายน 2565

	สถานการณ์์ ผ ลผลิิ ต สัั ต ว์์ น้ำำ�� ในเดืือน
มิิถุนุ ายน พบว่่า ไม่่มีรี ายงานปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ที่่�จำำ�หน่่ายในตลาดกลางองค์์การสะพานปลา
กรุุงเทพฯ ในขณะที่่�ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่เ� กษตรกร
ขายได้้ในเดืือนมิิถุนุ ายนที่่�มีี แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
คืือ กุ้้�งขาวแวนนาไม ปลาช่่อน และปลาเป็็ด
ขณะที่่� ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย ปลาทูู มีีแนวโน้้มลดลง
ส่่วนสััตว์์น้ำำ��ชนิิดอื่่น� ๆ คืือ หมึึกกระดอง ไม่่มีี
รายงานราคาสถานการณ์์ข่่าวที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
WTO เร่่งหารืือเกี่่�ยวกัับการรัับการ
อุุดหนุุนของภาคประมง
เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2565 มีีรายงาน
ข่่าวจาก Seafood Source ว่่า ผู้้�แทนของ
องค์์กรจากกลุ่่�มภาคพื้้�นสมุุทรที่่�ไม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไร หรืือ NGO ได้้ถกประเด็็นหารืือ
เกี่่�ยวกัับด้้านการรัับการอุุดหนุุนหรืือการ
รัับการสนัับสนุุนของภาคประมง ซึ่่�งมีีทั้้�ง
ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นข้้อติิชม และข้้อติิเตีียน
เกี่่�ยวกัับข้้อสััญญาหรืือข้้อตกลงกัับองค์์การ
การค้้าโลก (WTO) เกี่่�ยวข้้องกัับการประมง
ที่่�ผิดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การ
ควบคุุม (IUU) และการจำำ�กััดพื้้�นที่่�การจัับ
ปลาที่่�เข้้มงวด ซึ่่ง� WTO พยายามเจรจาเกี่่�ยว
กัับประเด็็นข้้อหารืือนี้้�หลายครั้้�ง และได้้ข้้อสรุุป
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ล่่ า สุุ ด ในที่่� ป ระชุุ มวัั นที่่� 14 มิิ ถุุ น ายน
2565 ว่่า ร่่างข้้อกำำ�หนดการอุุดหนุุนสำำ�หรัับ
ภาคประมงนั้้�น แต่่ละประเทศที่่�เป็็นสมาชิิก
ยัังคงเดิินหน้้าในการจำำ�กััดจำำ�นวนเรืือและ
พื้้�นที่่�การทำำ�ประมงที่่�อยู่่�นอกเหนืือน่่านน้ำำ��
ของประเทศสมาชิิกต่่อไป เพื่่�อให้้เกิิดความ
สมดุุ ล ของทรัั พ ยากรประมงทางทะเล
เพื่่� อ รัั บ ข้้ อ สนัั บ สนุุ น และเป็็ น ไปตาม
ข้้อกำำ�หนดและหลัักเกณฑ์์ของ IUU ต่่อไป
2. สถานการณ์์ ก ารตลาด
เดืือนพฤษภาคม 2565

ความต้้องการแซลมอนของจีีนที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็นอุุปสรรคจากราคานำำ�เข้้าที่่สูู� งขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2565 มีีรายงาน
จาก Seafood Source ว่่านาย Fan Xubing
ที่่� ป รึึ ก ษาทางการตลาดของสมาคมผู้้�ค้้ า
อาหารทะเลมหานครปัั ก กิ่่� ง เปิิ ด เผยว่่ า
ผู้้�บริิโภคแซลมอนของจีีนเผชิิญกัับปััญหาราคา
นำำ�เข้้าแซลมอนที่่�สููง ส่่งผลต่่อการเติิบโตของ
ตลาดความต้้องการบริิโภคแซลมอนของจีีน
ในระยะยาว ซึ่่�งการส่่งออกแซลมอนสดจาก
ทั่่�วโลกไปยัังตลาดจีีนระหว่่างเดืือนมกราคม พฤษภาคม 2565 มีีมููลค่่าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นถึึง
ร้้อยละ 67 ขณะที่่�ปริิมาณการส่่งออกลดลง
ร้้อยละ 11 ซึ่ง่� เป็็นผลมาจากที่่�ราคาแซลมอน
ทั่่�วโลกนั้้�นสููงขึ้้�น หลัังจากที่่�ตลาดเริ่่�มกลัับ
มาฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์การระบาดของ
โควิิด – 19 ในระลอกแรก นอกจากนี้้� ราคา
ที่่�สููงขึ้้�นนั้้�นยัังเป็็นผลมาจากอััตราเงิินเฟ้้อ
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ที่่�สููงขึ้้�น และผลกระทบจากวิิกฤตสงคราม
ระหว่่างรััสเซีียและยููเครน อย่่างไรก็็ตาม
การเติิบโตด้้านตลาดการบริิโภคแซลมอน
ของจีีนยัังคงแข็็งแกร่่งและไม่่ได้้รัับผลกระทบ
ในระยะสั้้น� ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่ความต้้องการบริิโภค
แซลมอนของจีี น กว่่ าร้้ อยละ 80 มาจาก
ร้้ า นอาหารญี่่� ปุ่่� น และภัั ต ตาคาร ธุุ ร กิิ จ
โรงแรม และธุุรกิิจการขนส่่งอาหารของว่่าง
และเครื่่� อ งดื่่� มที่่� ข ยายตัั ว มากขึ้้� น ในช่่ ว งที่่�
จีีนคุุมเข้้มมาตรการการควบคุุมโควิิด – 19
ที่่�ผ่่านมา ทั้้�งนี้้� หากราคานำำ�เข้้าแซลมอน
ที่่�ยัังคงสููงอย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�น จะส่่งผลกระทบ
ต่่อความต้้องการบริิโภคแซลมอนของจีีน
ในระยะยาว อาจทำำ�ให้้ผู้บ�้ ริิโภคจีีนไปบริิโภค
สิินค้้าอื่่นม
� ากขึ้้�น
3. ความเคลื่่�อนไหวของราคา
เดืือนมิิถุุนายน 2565

ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�สำำ�คััญบางชนิิดในเดืือน
มิิถุุนายน 2565 มีีความเคลื่่�อนไหว ดัังนี้้�
3.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 60 - 70 ตััว/กก.
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
147.99 บาท ราคาลดลงจาก 148.12
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 0.09
ร า ค า ข า ย ส่่ ง กุ้้� ง ข า ว ข น า ด ก ล า ง
(70 ตััว/กก.) จากตลาดทะเลไทย กิิโลกรััมละ
148.81 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 143.60
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.63
3.2 ปลาหมึึกกระดองสดขนาดกลาง
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
ขณะที่่� ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 260.00 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 242.61 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.17
3.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
68.92 บาท ราคาลดลงจาก 69.89
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 1.39
ราคาขายส่่ ง ปลาทููในตลาดกรุุ งเทพฯ
จากองค์์ ก ารสะพานปลากิิ โ ลกรัั ม ละ
85.00 บาท ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
81.61 บาท ราคาเพิ่่� มขึ้้� น จาก 80.42
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.48
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ราคาขายส่่ ง ในตลาดกรุุ ง เทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 120.00 บาท
ราคาลดลงจาก 123.45 บาท/กิิ โ ลกรัั ม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.79
3.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุยสดขนาด 3 - 4 ตััว/กก.
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
54.50 บาท ราคาลดลงจาก 59.02
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 7.66
ราคาขายส่่ ง ในตลาดกรุุ ง เทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 75.00 บาท
ราคาเพิ่่� มขึ้้� น จาก 71.72 บาท/กิิ โ ลกรัั ม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.57
3.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาที่่� ช าวประมงขายปลาเป็็ ด ได้้
กิิโลกรััมละ 7.90 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้น� จาก 6.83
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
15.67
ราคาขายส่่งปลาป่่นชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้� นไป เบอร์์ 2 ในตลาดกรุุ งเทพฯ จาก
กรมการค้้าภายในกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ราคาเพิ่่� มขึ้้� น จาก 36.00 บาท/กิิ โ ลกรัั ม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.78
4. แนวโน้้ ม ของราคาเดืื อ น
กรกฎาคม 2565

จากการศึึ ก ษาวิิ เ คราะห์์ ท างสถิิ ติิ
คาดคะเนแนวโน้้มของราคาเดืือนกรกฎาคม
2565 ดัังนี้้�

4.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตััว/กก.
คาดว่่าราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 145.00 บาท ราคาลดลงจาก
147.99 บาท/กิิ โ ลกรัั ม ของเดืือนก่่ อ น
ร้้อยละ 2.02
ราคาขายส่่ ง กุ้้�งขาว (70 ตัั ว /กก.)
จากตลาดทะเลไทย จ.สมุุทรสาคร คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 145.00 บาท ราคาลดลงจาก
148.81 บาท/กิิ โ ลกรัั ม ของเดืือนก่่ อ น
ร้้อยละ 2.56
4.2 ปลาหมึึกกระดองสด
คาดว่่า จะไม่่มีรี ายงานราคาที่่�ชาวประมง
ขายได้้ ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลา คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
260.00 บาท ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ ค าดว่่ า
จะกิิโลกรััมละ 69.75 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้น� จาก
68.92 บาท/กิิ โ ลกรัั ม ของเดืือนก่่ อ น
ร้้อยละ 1.20
ราคาขายส่่ ง ปลาทููในตลาดกรุุ งเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลา กิิโลกรััมละ 85.00 บาท
ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ ค าดว่่ า จะ
กิิโลกรััมละ 81.95 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก

81.61 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ
0.40
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ คาดว่่าจะ
กิิ โ ลกรัั ม ละ 120.00 บาท ราคาทรงตัั ว
จากเดืือนที่่�ผ่่านมา
4.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
ราคาที่่� ช าวประมงขายได้้ กิิ โ ลกรัั ม ละ
54.25 บาท ราคาลดลงจาก 54.50
บาท/กิิโลกรััมของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.45
ราคาขายส่่ ง ในตลาดกรุุ ง เทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลาคาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
80.00 บาท ราคาลดลงจาก 75.00
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 6.67
4.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาปลาเป็็ดที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 8.10 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
7.90 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 2.50
ราคาปลาป่่นเบอร์์ 2 ชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้า
ภายใน คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
โดย นางวรมา นพรััตน์์
นายปวเรศ เมืืองสมบััติิ
นางสาวชญาดา อาจสุุโพธิ์์�
สำำ�นักั วิิจัยั เศรษฐกิิจการเกษตร
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เดือน

มิิ.ย. 64
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.

เดือน
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เดือน
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พ.ย.
ธ.ค.
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มีี.ค.
เม.ย.
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ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
34.40
38.06
48.68
54.51
61.66
59.29
59.02
54.50

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
71.72
75.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
76.16
76.36
77.15
78.54
78.28
78.17
78.93
81.66
79.60
81.37
79.37
80.42
81.61

140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
123.45
120.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
141.14
134.84
126.04
123.71
127.49
146.90
163.29
178.24
178.17
166.31
151.99
148.12
147.99

139.60
128.65
119.60
120.00
129.17
153.60
170.20
184.78
179.05
158.52
139.69
143.60
148.81
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ปลาช่อน

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

150

พ.ศ. 2565

120
90
60
30
0

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เดือน

ราคาขายสง

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

300

พ.ศ. 2565

250
200
150
100
50
0

มิ.ย.

ก.ค.
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ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ราคาขายสง

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ�

เดือน

มิิ.ย. 64
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.

เดือน

มิิ.ย. 64
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.

เดือน

มิิ.ย. 64
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
100.00
100.00
104.00
150.00
110.00
100.00
100.00
100.00
-

220.00
220.00
220.00
185.33
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
246.21
260.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
6.57
7.70
6.62
6.57
6.56
6.57
6.58
8.07
6.89
6.99
7.90
6.83
7.90

32.00
32.00
32.67
33.00
33.83
33.77
32.40
32.00
32.42
34.13
36.00
36.00
37.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
76.11
79.38
66.40
72.22
73.35
71.22
70.79
70.51
66.65
66.28
67.72
69.89
68.92

80.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

ปลาหมึก

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

300

พ.ศ. 2565

250
200
150
100
50

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคาเกษตรกร

เดือน

ราคาขายสง

ปลาเป็ด

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

50

พ.ศ. 2565

40
30
20
10
0

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาทู

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

100

พ.ศ. 2565

80
60
40
20
0

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เดือน

ราคาขายสง
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ข่่าวที่่�น่า่ สนใจ

นายเฉลิิมชััย สุุวรรณรัักษ์์ อธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานการ
ประชุุมหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องงบกลาง รายการเงิินสำำ�รองจ่่าย
เพื่่� อกรณีีฉุก
ุ เฉิินหรืือจำำ�เป็็น ประจำำ�ปีี 2565
เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้้องประชุุม
กุุลาดำำ� ชั้้�น 7 อาคารจุุฬาภรณ์์ กรมประมง นายเฉลิิมชััย สุุวรรณรัักษ์์
อธิิบดีีกรมประมง เป็็นประธานการประชุุมหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบกลาง รายการเงิิ น สำำ� รองจ่่ า ยเพื่่� อกรณีี ฉุุ ก เฉิิ น หรืื อ จำำ� เป็็ น
ประจำำ�ปีี 2565 โครงการเร่่ ง ด่่ ว นเพื่่� อการอนุุ รัั ก ษ์์ และบริิ ห าร
จัั ด การสัั ต ว์์ ท ะเลเลี้้� ย งลูู ก ด้้ ว ยนมของกรมประมง โดยมีี
นางสาวสริิ น ดา เปลี่่� ย นแก้้ ว ผู้้�อำำ� นวยการกองยุุ ท ธศาสตร์์
และแผนงาน ทำำ�หน้้าที่่�ฝ่่ายเลขานุุการการประชุุม
เพื่่� อ ซัั ก ซ้้ อ มรายละเอีี ย ด และกำำ� หนด
กรอบการดำำ�เนิินงานรวมถึึงการพิิจารณา
กรอบเวลา (timeline) ในการดำำ�เนิินงาน
ของแต่่ ล ะโครงการ/กิิ จ กรรม เพื่่� อ ให้้
ภาพรวมของการใช้้จ่่ายงบประมาณ และ
ผลการดำำ� เนิิ น งาน เป็็ น ไปตามแผนและ
วััตถุุประสงค์์จนบรรลุุผลสำำ�เร็็จของโครงการ
ในภาพรวม
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โครงการเร่่ ง ด่่ ว นเพื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์
และบริิหารจััดการสััตว์์ทะเลเลี้้ย� งลููกด้้วยนม
เป็็ น โครงการที่่� ก รมประมงได้้ ข ออนุุ มัั ติิ
จัั ด สรรงบประมาณรายจ่่ า ย งบกลาง
รายการเงิิ น สำำ� รองจ่่ า ยเพื่่� อ กรณีี ฉุุ ก เฉิิ น
หรืือจำำ� เป็็ น ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565 เพื่่� อ
นำำ�มาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
และบริิหารจััดการสััตว์์ทะเลเลี้้ย� งลููกด้้วยนม

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

โครงการเร่่งด่่วนเพื่่� อการอนุุรัก
ั ษ์์และบริิหารจััดการสััตว์์
ทะเลเลี้้�ยงลููกด้้วยนม เป็็นโครงการที่่�กรมประมงได้้ขอ
อนุุมััติิจัด
ั สรรงบประมาณรายจ่่าย งบกลาง รายการเงิิน
สำำ�รองจ่่ายเพื่่� อกรณีีฉุุกเฉิินหรืือจำำ�เป็็น ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
เพื่่� อนำำ�มาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาเพื่่� อการอนุุรัักษ์์
และบริิหารจััดการสััตว์์ทะเลเลี้้�ยงลููกด้้วยนม

โดยนายกรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ พิิ จ ารณาเห็็ น ชอบ
วงเงิิน 35,687,200 บาท เพื่่�อเป็็นค่า่ ใช้้จ่า่ ย
ในการดำำ�เนิินโครงการ จำำ�นวน 4 โครงการ
ได้้แก่่
(1) โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบ
ตรวจสอบย้้ อ นกลัั บ สิิ นค้้ า สัั ต ว์์ น้ำำ�� รองรัั บ
MMPA ของสหรัั ฐ อเมริิ ก า (กรป.) โดยมีี
เป้้าประสงค์์ในการพััฒนาระบบต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงการพััฒนา mobile application
ในเรืือ ทดแทนการบัันทึกึ ข้้อมููลในกระดาษ

เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็วในการประมวลผล
ของระบบ eLogbook และลดค่่าใช้้จ่่าย
ภาครััฐในระยะยาว ซึ่ง่� จะเป็็นการอำำ�นวยความ
สะดวกในการค้้าขายสััตว์์น้ำำ��ที่่ม� าจากการจัับ
การนำำ�เข้้า และการส่่งออก
(2) โครงการประยุุ ก ต์์ ใช้้ เ ทคโนโลยีี
เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องมืือประมงและ
วิิ ธีี ก ารทำำ� การประมงเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การติิ ด
โดยบัังเอิิญของสััตว์์ทะเลเลี้้�ยงลููกด้้วยนม
(กพท.)

(3) โครงการควบคุุ ม เฝ้้ า ระวัั ง พื้้� นที่่�
ทำำ� การประมงในบริิ เ วณพื้้� นที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ
สััตว์์ทะเลเลี้้�ยงลููกด้้วยนม (กตป.)
(4) โครงการศึึกษาแนวทางแก้้ไขปััญหา
เครื่่� อ งมืือประมงที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ พะยููน
(กพท.) เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลพื้้�นฐาน และ
แนวทางข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับชุุมชน/
ชาวประมงพื้้� นบ้้ า นในการทำำ� การประมง
ที่่� สอดคล้้ องกัั บมิิ ติิการอนุุ รัักษ์์ ทรัั พยากร
ประมง
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

พ.ค.
2,643
28.00
10.50
25.00

มิิ.ย
2,556
28.00
10.50
25.00

ก.ค.
2,524
28.00
10.18
25.00

2564
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1,960 1,630 1,800 2,431 2,732 3,644
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92
7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ก.พ.
3,048
26.00
15.50
25.00

2565
มีี.ค.
2,856
26.00
15.50
25.00

หน่วย : บาท/ตัว
เม.ย.
3,236
26.00
15.50
25.00

พ.ค.
3,236
26.00
15.50
25.00

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) อาหารสััตว์์สำำ�เร็็จรููปในตลาดกรุุงเทพฯ
หน่่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ

พ.ค.

มิิ.ย

ก.ค.

ไก่่รุ่่�น - เนื้้�อ
ไก่่รุ่่�น - ไข่่
ไก่่ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�น
หมููเนื้้�อ
เป็็ดไข่่

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

ไก่่ไข่่

474

474

474

ไก่่เล็็ก - ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�นขุุน
หมููเนื้้�อ
เป็็ดเล็็กไข่่

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

2564
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
หัวอาหาร
710 710 710 710
639 639 639 639
640 640 640 640
748 748 748 748
716 716 716 716
693 693 693 693
969 969 969 969
อาหารส�ำเร็จรูปผง
474 474 474 474
อาหารส�ำเร็จรูปเม็ด
502 502 502 502
525 525 525 525
512 512 512 512
496 496 496 496
665 665 665 665

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2565
มีี.ค.

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

474

474

474

474

474

474

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

เม.ย.

พ.ค.

ที่่�มา : www.cpffeed.com
ราคาขายส่่ง (เงิินสด) ปุ๋๋�ยที่่�สำำ�คัญ
ั ในตลาดกรุุงเทพฯรายเดืือน
ชนิดปุ๋ย
21 - 0 - 0
46 - 0 - 0
16 - 20 - 0
16 - 16 - 8
15 - 15 - 15
13 - 13 - 21

พ.ค.
7,400
13,000
13,233
14,033
15,733
17,900

มิิ.ย
7,700
14,000
13,333
14,033
15,900
17,900

ก.ค.
8,200
15,233
13,500
14,200
16,100
17,900

2564
ส.ค. ก.ย.
8,400 8,550
16,100 17,333
13,750 14,800
14,250 15,633
15,500 17,133
18,050 20,000

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ต.ค.
10,400
19,333
15,133
15,967
17,917
20,750

พ.ย.
11,900
23,133
15,200
16,800
19,417
21,750

ธ.ค.
12,150
21,200
16,250
17,533
20,317
22,500

ม.ค.
15,650
26,000
17,433
19,000
20,967
19,500

ก.พ.
15,650
25,000
17,433
19,000
20,350
22,500

หน่่วย : บาทต่่อตััน

2565
มีี.ค.
16,400
28,000
18,250
19,800
22,900
19,500

เม.ย.
16,750
32,250
24,500
23,750
27,250
-

พ.ค.
15,000
30,500
24,500
24,100
27,000
-

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.2 จััดประชุุมหารืือกลุ่่�มย่่อย (Focus Group)
เรื่่�อง การศึึกษาแนวทางการพัั ฒนาเกษตรอััตลัักษณ์์
ด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม กรณีีศึึกษา : ทุุเรีียนหลงลัับแลอุุตรดิิตถ์์

	วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565 นายประเสริิฐศัักดิ์์� แสงสััทธา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 2 พิิษณุุโลก (สศท.2) เป็็นประธานการประชุุมหารืือกลุ่่�มย่่อย (Focus Group)
เรื่่อ� ง การศึึกษาแนวทางการพััฒนาเกษตรอััตลัักษณ์์ด้ว้ ยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม กรณีีศึกึ ษา :
ทุุเรีียนหลงลัับแลอุุตรดิิตถ์์ ผ่่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะจากผู้้�เกี่่�ยวข้้องในระดัับพื้้�นที่่� แล้้วนำำ�ไปปรัับปรุุงผลการศึึกษาให้้มีีความ
ถููกต้้อง ครบถ้้วน และสมบููรณ์์มากขึ้้�น ในการนี้้� มีีผู้�้แทนจากหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ สำำ�นักั งานสภาเกษตรกรจัังหวััด เศรษฐกิิจการเกษตรอาสา ผู้้ป� ระกอบการ
และเกษตรกร เข้้าร่่วมประชุุมโดยพร้้อมเพรีียงกััน

สศท.3 รวมติิดตามการลงพื้้� นที่่�ของที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรฯ ณ จัังหวััดสกลนคร

	วัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2565 นางสาวอุุษา โทณผลิิน ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 3 อุุดรธานีี (สศท.3) รวมติิดตามการลงพื้้�นที่่�ของที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (นายอลงกรณ์์ พลบุุตร) ณ จัังหวััดสกลนคร ได้้แก่่ 1) วิิสาหกิิจ
ชุุมชนข้้าวฮางงอกบ้้านน้้อยจอมศรีี ตำำ�บลฮางโฮง อำำ�เภอเมืือง โดยได้้เยี่่�ยมชมกระบวนการ
ผลิิตข้้าวฮางงอกและผลิิตภััณฑ์์แปรรููปต่่างๆ ของกลุ่่�ม พร้้อมกัันนี้้�ได้้ให้้แนวทางยกระดัับ
การผลิิตของกลุ่่�มภายใต้้ “นโยบายตลาดนำำ�การผลิิต” โดยชููโครงการ Brand Project
เพื่่�อเป็็นทางรอดของภาคเกษตรแบบยั่่�งยืืน และเชื่่�อมโยงการพััฒนาของจัังหวััดเพื่่�อเป็็น
ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคอีีสานแห่่งที่่� 2 (สกลนคร - นครพนม - มุุกดาหาร) และการขยาย
ตลาดข้้าวนึ่่�งสู่่�ประเทศซาอุุดิิอาระเบีียและแอฟฟริิกา รวมทั้้�งการพััฒนาเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
ให้้เข้้ามามีีบทบาทในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการแปรรููปอาหาร และ 2) โครงการก่่อสร้้างประตููระบายน้ำำ�� น้ำำ��พุุง - น้ำำ��ก่ำำ�� อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอโคกศรีีสุุพรรณ โดยตรวจติิดตามความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินงานโครงการ จััดเวทีีชุุมชน/การวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�/การแก้้ไข
ปััญหาเพื่่�อตอบสนองความต้้องการเกษตรกรที่่�ได้้รัับผลกระทบ ซึ่่�งท่่านที่่�ปรึึกษาฯ ได้้ขอให้้เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ที่่�ได้้มููลค่่าต่ำำ��ไปสู่่�การผลิิตสิินค้้า ที่่�มีีมููลค่่าสููง หรืือที่่�เรีียกว่่า สิินค้้าอาหารแห่่งอนาคต เช่่น ผำำ� สาหร่่าย ซึ่่�งมีีมากในภาคอีีสาน
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แวะเยี่่�ยม สศท.

สศท.6 ร่่วมประชุุมคณะอนุุกรรมการพัั ฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์์ ระดัับจัังหวััดสมุุทรปราการ (อ.พ.ก.)ครั้้�งที่่� 1/2565

	วัั นที่่� 15 มิิ ถุุ น ายน 2565 นางศศิิ ญ า ปานตั้้� น ผู้้�อำำ�น วยการสำำ�นัั ก งานเศรษฐกิิ จ
การเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) พร้้อมด้้วยนายศิิระเวช ธารเพชรวััฒนา นัักวิิเคราะห์์นโยบาย
และแผนชำำ�นาญการพิิเศษ ส่่วนแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจการเกษตร เข้้ารายงานตััวกัับ
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสมุุทรปราการ เนื่่�องในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ และเข้้าร่่วมประชุุม
คณะอนุุกรรมการพััฒนาการเกษตรและสหกรณ์์ระดัับจัังหวััดสมุุทรปราการ (อ.พ.ก.) ครั้้ง� ที่่� 1/2565 โดยมีีรองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสมุุทรปราการ
เป็็นประธานการประชุุม ณ ศาลากลางจัังหวััดสมุุทรปราการ ซึ่่�งได้้รายงานเรื่่�องเพื่่�อทราบ ดัังนี้้� 1) รายงานภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
ไตรมาสที่่� 1 ปีี 2565 และแนวโน้้มปีี 2565 จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรไตรมาสที่่� 1 ปีี 2565 หดตััวร้้อยละ 1.2
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นผลจากสาขาประมงหดตััวร้้อยละ 5 ส่่วนสาขาพืืชขยายตััวร้้อยละ 10.6 สาขาบริิการ
ทางการเกษตร ขยายตััวร้้อยละ 9.6 และสาขาปศุุสัตั ว์์ขยายตััวร้้อยละ 0.2 2) แนวโน้้มภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร ปีี 2565 จัังหวััดสมุุทรปราการ
ในภาพรวมมีีแนวโน้้มหดตััวอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ (-2.4) - (-1.4) ซึ่่�งปััจจััยด้้านลบที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อภาคการเกษตรได้้แก่่ ผลกระทบ Covid - 19
ต่่อการส่่งออกสิินค้า้ เกษตรและการค้้าภายในประเทศ สภาพอากาศที่่�แปรปรวน และปััญหาแรงงานประมงที่่�หายาก ประกอบกัับปััญหาราคาน้ำำ��มันั
ที่่� เ พิ่่� มสูู งขึ้้� น ในปีี นี้้� ส่่ ว นปัั จ จัั ย ด้้ า นบวกที่่� เ ป็็ น แรงผลัั ก คืือการขัั บ เคลื่่� อ นตามนโยบายสำำ�คัั ญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เช่่ น
ระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ และตลาดนำำ�การผลิิต เป็็นต้้น 3) โดยสาขาประมงหดตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-4.6) - (-3.6) ส่่วนสาขาพืืช
ขยายตััวอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 1.2 - 2.2 สาขาปศุุสัตั ว์์ขยายตััว อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ (-0.4) - 0.6 และสาขาบริิการทางการเกษตรขยายตััวอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 0.8-1.8

รองเลขาธิิการ สศก. พร้้อมด้้วย ผู้้อำำ�น
�
วยการ สศท.8 ลงพื้้� นที่่�ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ส้้มโอทัับทิิมสยาม ตำำ�บลคลองน้้อย อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

	วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2565 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย นายนิิกร แสงเกตุุ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิ จการเกษตรที่่� 8 สุุ ราษฎร์์ ธานีี (สศท.8) และคณะเจ้้ าหน้้ าที่่� ลงพื้้� นที่่� ตรวจเยี่่�ยมและติิ ดตามผลการดำำ�เนิิ นงาน
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ส้้มโอทัับทิิมสยาม ตำำ�บลคลองน้้อย อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยมีี นายชนะวััฒน์์ มากลัับ รองประธาน
กลุ่่�มแปลงใหญ่่และสมาชิิกกลุ่่�มแปลงใหญ่่ ร่่วมให้้การต้้อนรัับและร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ปััญหาและอุุปสรรค ในการขัับเคลื่่�อน
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ส้้มโอทัับทิิมสยาม ทั้้�งนี้้� รองเลขาธิิการ สศก. ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในการรวมกลุ่่�มเพื่่�อจััดซื้้�อปััจจััยการผลิิตและหาแนวทาง
ในการจำำ�หน่่ายผลผลิิตโดยไม่่ผ่่านพ่่อค้้าคนกลาง เช่่น การจำำ�หน่่ายผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ส้้มโอทัับทิิมสยามให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
50
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.9 ร่่วมพิิ ธีีเปิิดงานรณรงค์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตข้้าว
ระดัับเขตภาคใต้้เนื่่�องในวัันข้้าวและชาวนาแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565

	วัันที่่� 20 มิิถุุนายน2565 นายไพฑููรย์์ สีีลาพััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 9 สงขลา (สศท.9) พร้้อมด้้วย นายทนงค์์ศัักดิ์์� ดำำ�รงนุุกููล ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนสารสนเทศการเกษตร และนายเอก แก้้วคง
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน เข้้าร่่วมพิิธีเี ปิิดงานรณรงค์์ถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีีการผลิิตข้้าวระดัับเขตภาคใต้้ เนื่่อ� งในวัันข้า้ วและชาวนาแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2565 ณ โรงเรีียนบ้้านกระอาน ตำำ�บลท่่าม่่วง อำำ�เภอเทพา จัังหวััดสงขลา โดยมีี ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์ ปลััดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ เป็็นประธาน ซึ่่�งการจััดงานในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิในโอกาสมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิต์์ พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง และเป็็นการรำำ�ลึึก ถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช รััชกาลที่่� 9 ที่่�ทรงมีีพระมหากรุุณาธิิคุุณต่่อกิิจการด้้านข้้าว

สศท.12 จััดสััมมนา “การจััดทำำ�มาตรการจููงใจในการจััดทำำ�เขตส่่งเสริิมการปลููก
พืื ชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ (มัันสำำ�ปะหลััง)” ภายใต้้โครงการบริิหารจััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตามแผนที่่�เกษตรเพื่่� อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)

	วัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2565 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ที่่� 12 นครสวรรค์์ (สศท.12) นำำ�โดย นายเกษม ชาติิทอง รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ
สศท.12 จััดสััมมนา “การจััดทำำ�มาตรการจููงใจในการจััดทำำ�เขตส่่งเสริิมการปลููกพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั (มัันสำำ�ปะหลััง) ภายใต้้โครงการบริิหาร
จััดการการผลิิตสิินค้้าเกษตรตามแผนที่่�เกษตรเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงรุุก (Agri-Map)” จััดขึ้้�นเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและระดมความคิิด
เห็็นในการจััดทำำ�มาตรการจููงใจของสิินค้้ามัันสำำ�ปะหลัังจากทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการนำำ�ไปใช้้ประกอบการจััดทำำ�เขตส่่งเสริิมการปลููก
พืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับฐานทรััพยากรต่่อไป
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

สศก. จััดกิิจกรรมสนัับสนุุนช่่วยเกษตรกรกระจายผลผลิิตมัังคุุด

	วัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2565 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร นำำ�โดย นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร
พร้้อมด้้วย รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คืือ ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว นายวิินิติ อธิิสุุข และนางกาญจนา แดงรุ่่�งโรจน์์ จััดกิิจกรรม
สนัับสนุุนช่ว่ ยเกษตรกรกระจายผลผลิิตมัังคุุด โดยสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) เป็็นหน่่วยงานประสานวิิสาหกิิจชุุมชน
ตรอกนองเมืืองเกษตรสีีเขีียว อำำ�เภอขลุุง จัังหวััดจัันทบุุรีี รัับออเดอร์์ผลผลิิตมัังคุุดคุุณภาพดีี รวม 1.5 ตััน ส่่งตรงถึึงผู้้�บริิโภคเพื่่�อช่่วยกระจาย
ผลผลิิตมัังคุุดให้้แก่่เกษตรกรในช่่วงฤดููกาลออกสู่่�ตลาดมาก
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สศก. ร่่วมงานวัันรณรงค์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตข้้าวระดัับประเทศ
เนื่่�องในวัันข้้าวและชาวนาแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565 ณ พระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระสุุริิโยทััย
บริิเวณทุ่่�งมะขามหย่่อง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

	วัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2565 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
เป็็นองค์์ประธานในพิิธีีเปิิด งานวัันรณรงค์์ถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีีการผลิิตข้้าวระดัับประเทศ เนื่่�องในวัันข้้าวและชาวนาแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2565
โดยมีี ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููง ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ในสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ รัับเสด็็จ ณ พระราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระสุุริิโยทััย บริิเวณทุ่่�งมะขามหย่่อง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ในการนี้้� นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ร่่วมรัับเสด็็จในครั้้�งนี้้�ด้ว้ ย โดย สศก. ยัังได้้ร่่วมจััดนิิทรรศการ
ในหััวข้้อ ระบบนำำ�เสนอข้้อมููลเพืือใช้้ประโยชน์์ในการบริิหารจััดการด้้านการเกษตร ประกอบด้้วย ปฏิิทิินผลผลิิตสิินค้้าเกษตรในระดัับพื้้�นที่่�
และระบบฐานข้้อมููลร่่วม “เกษตรผลิิต พาณิิชย์์ตลาด” ทั้้�งนี้้� งานวัันข้า้ วและชาวนาแห่่งชาติิ จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยปีีนี้้�จััดขึ้้�นระหว่่าง
วัันที่่� 4 - 6 มิิถุุนายน 2565 เพื่่�อเป็็นการรำำ�ลึึกพระมหากรุุณาธิิคุุณ และสร้้างความตระหนัักให้้คนไทยทุุกคนได้้เห็็นความสำำ�คััญของข้้าว
ซึ่่�งเป็็นพืืชอาหารหลัักและพืืชเศรษฐกิิจอัันดัับหนึ่่�งของคนไทยทั้้�งประเทศ รวมทั้้�งเพื่่�อเป็็นการเชิิดชููเกีียรติิชาวนาไทยร่่วมกััน
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การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่� อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติก
ิ ารด้้านการเกษตรและสหกรณ์์ พ.ศ.2566-2570

	วัันที่่� 6 มิิถุนุ ายน 2565 สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร โดยกองนโยบายและแผนพััฒนาการเกษตร จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� จััดทำำ�แผน
ปฏิิบััติกิ ารด้้านการเกษตรและสหกรณ์์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีี ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์ ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธาน
ในการนี้้� นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กล่่าวรายงาน ซึ่่�งการประชุุมดังั กล่่าว มีีการบรรยายถึึง (ร่่าง)
แผนปฏิิบััติิการด้้านการเกษตร พ.ศ. 2566 - 2570 โดยนางสาวตาปีี วััชรางกููร ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนโยบายระบบเศรษฐกิิจการเกษตร
และการแลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับร่่างแผน ในส่่วนของประเด็็นการพััฒนาทั้้�ง 4 ประเด็็น โดย นายรััตนะ สวามีีชัยั เลขาธิิการสภาเกษตรกร
แห่่งชาติิ นางเพ็็ญศิิริิ เกีียรติิเฟื่่�องฟูู รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม นางสาวภััทราภรณ์์ โสเจยยะ รองอธิิบดีีกรมพััฒนาที่่�ดินิ
นายสายัันต์์ ตัันพานิิช รองผู้้�ว่่าการวิิจััยและพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรมชีีวภาพ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย
และดำำ�เนิินรายการโดย ผศ.ดร.มนต์์ชััย พิินิิจจิิตรสมุุทร อาจารย์์ประจำำ�คณะเศรษศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ณ โรงแรมรามา
การ์์เดนส์์ กรุุงเทพฯ

การสััมมนาเชิิงปฏิิบััติก
ิ ารเพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็นต่่อร่่างแผน
ปฏิิบััติก
ิ ารด้้านเกษตรอิินทรีีย์์ พ.ศ.2566 - 2570

	วัั นที่่� 7 มิิ ถุุ น ายน 2565 สำำ�นัั ก งานเศรษฐกิิ จ การเกษตร โดยกองนโยบาย
และแผนพััฒนาการเกษตร จััดประชุุมสัมมน
ั าเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นต่อ่ ร่่างแผน
ปฏิิบััติิการด้้านเกษตรอิินทรีีย์์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีี นายประยููร อิินสกุุล รองปลััด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธาน ในการนี้้� ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการ
สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร กล่่าวรายงาน ซึ่ง่� การสััมมนามีีการนำำ�เสนอร่่างแผนปฏิิบัติั กิ าร
ด้้านเกษตรอิินทรีีย์์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยนางสาวกััลยา สงรอด ผู้้�อำำ�นวยการกองนโยบาย
และแผนพััฒนาการเกษตร พร้้อมเปิิดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นต่่อร่่างแผน ในประเด็็นต่่างๆ
โดย ดร.สมชวน บุุญระหงส์์ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิคณะกรรมการพััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์แห่่งชาติิ
นางสาวอิิงอร ปััญญากิิจ รองอธิิบดีีกรมวิิชาการเกษตร นายพิิศาล พงศาพิิชณ์์ เลขาธิิการ
สำำ�นัักงานมาตรฐานสิินค้้าเกษตรและอาหารแห่่งชาติิ นายชฤทธิิพร เม้้งเกร็็ด ผู้้�จััดการ
สามพรานโมเดล และดำำ�เนิินรายการโดย รศ.ดร.ดุุสิิต อธิินุุวัฒ
ั น์์ อาจารย์์สาขาวิิชาเทคโนโลยีี
การเกษตร คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ณ ห้้องประชุุมศรีีปลั่่ง�
ชั้้�น 8 อาคารวิิสััยทััศน์์ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
54
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รองเลขาธิิการ สศก. ลงพื้้� นที่่�กลุ่่�มเกษตรกรทำำ�สวนยางค้้อม และกลุ่่�มแปลงใหญ่่มัังคุุด
ตำำ�บลสวนขััน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

	วัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2565 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย นายนิิกร แสงเกตุุ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 8 สุุราษฎร์์ธานีี (สศท.8) และคณะเจ้้าหน้้าที่่� ลงพื้้นที่่
� ต� รวจเยี่่ย� ม แลกเปลี่่ย� นแนวคิิด แนวทางการบริิหารจััดการ
การดำำ�เนิินงานกลุ่่�มเกษตรกรทำำ�สวนยางค้้อม ตำำ�บลยางค้้อม อำำ�เภอพิิปููน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยมีีนายมีีตรา เปีีย ประธานกลุ่่�มเกษตรกร
ทำำ�ส วนยางค้้ อ ม และกรรมการกลุ่่�ม ร่่ ว มแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น และแนวทางในการขัั บ เคลื่่� อ นกลุ่่�มให้้ ป ระสบความสำำ� เร็็ จ
ณ ที่่�ทำำ�การกลุ่่�มเกษตรกรทำำ�สวนยางค้้อม ตำำ�บลยางค้้อม อำำ�เภอพิิปููน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช จากนั้้�นในช่่วงบ่่ายได้้ลงพื้้�นที่่�กลุ่่�มแปลงใหญ่่
มัังคุุดตำำ�บลสวนขััน อำำ�เภอช้้างกลาง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เพื่่�อรัับฟัังปััญหาและอุุปสรรคของกลุ่่�ม ในการนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงนโยบาย
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
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รองเลขาธิิการ สศก. ร่่วมลงพื้้� นที่่�ติด
ิ ตามการตรวจราชการของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรฯ
ณ จัังหวััดอุุดรธานีี

	วัันที่่� 18 มิิถุนุ ายน 2565 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย นางสาวอุุษา โทณผลิิน ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 3 อุุดรธานีี (สศท.3) ร่่วมติิดตามการตรวจราชการของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
(ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน) ในการตรวจพื้้�นที่่�จัังหวััดอุุดรธานีี ณ สำำ�นัักงานชลประทานที่่� 5 เพื่่�อพบปะเกษตรกร และมอบหนัังสืืออนุุญาต
ให้้ เข้้ า ทำำ� ประโยชน์์ ใ นเขตปฏิิ รูู ปที่่� ดิิ น (ส.ป.ก.4 - 01) ให้้ แ ก่่ เ กษตรกร รวมทั้้� ง มอบปัั จ จัั ย การผลิิ ต และปล่่ อ ยพัั นธุุ สัั ต ว์์ น้ำำ�� ทั้้� ง นี้้�
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้้แสดงความชื่่�นชมและขอบคุุณทุุกภาคส่่วนในจัังหวััดอุุดรธานีีที่่�ช่่วยกัันผลัักดัันให้้จัังหวััดอุุดรธานีี
ได้้รับั การคััดเลืือกให้้เป็็นสถานที่่�จัดั งานพืืชสวนโลกในปีี 2569 ดัังนั้้�น จึึงขอให้้ชาวอุุดรธานีีทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีใี ห้้การต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว
จากทั่่�วโลกซึ่่�งจะเดิินทางมาชมงานดัังกล่่าว ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีรายได้้เข้้ามาในจัังหวััดอุุดรธานีี รวมทั้้�งจัังหวััดต่่าง ๆ ในภููมิิภาค หลัังจากนั้้�น
ได้้เดิินทางไปยัังสถานที่่�จัดั งานพืืชสวนโลก บริิเวณพื้้�นทีีชุ่่�มน้ำ�ำ� หนองแด ตำำ�บลกุุดสระ อำำ�เภอเมืือง เพื่่�อติิดตามความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการ
และรัับฟัังบรรยายสรุุปการเตรีียมจััดงานมหกรรมพืืชสวนโลกจัังหวััดอุุดรธานีี พ.ศ. 2569 จากผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีีซึ่่�งท่่าน รมว.กษ.
ได้้เน้้นย้ำำ��ให้้ส่ว่ นราชการทุุกภาคส่่วนในสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ร่่วมบููรณาการกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินการให้้สำำ�เร็็จ
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ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 788 กรกฎาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

