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สถานการณ์์เศรษฐกิจัการเกษตร ทัำ�งภายในประเทำศและต่าง
ประเทำศ
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บุรรณาธิิก้ารแถลง
  ภาคเกษตรไทย มีีความีสำำาคัญต่อเศรษฐกิจ
และสัำงคมีของประเทศอย่างมีาก เน่ื่�องจาก 
มีีจำานื่วนื่แรงงานื่ในื่ภาคเกษตรมีากถึึง 12 ล้านื่คนื่  
หร่อร้อยละ 32 ของผู้้้มีีงานื่ทำา นัื่บว่า 
เ ป็นื่แหล่งรอง รับแรงงานื่ขนื่าดใหญ่ 
ของประเทศและเป็นื่แหล่งรายได้สำำาคัญ
ของประชากร รวมีทั�งมีีเน่ื่�อที�ใช้ประโยชนื่์
ทางการเกษตรครอบคลุมีถึึงร้อยละ 46 ของ
พ่ื้�นื่ที�ประเทศไทย และด้วยเหตุที�เกษตรกร
ไทยยังมีีอย้่จำานื่วนื่มีากและมีีความีเปราะ
บางส้ำงภาครัฐจึงจำาเป็นื่ต้องให้ความีสำำาคัญ
ในื่การพัื้ฒนื่าภาคเกษตรอย่างต่อเน่ื่�อง  
การพัื้ฒนื่าระบบฐานื่ข้อม้ีลเศรษฐกิจการเกษตร 
แบบลงลึกถึึงระดับจังหวัดจึงเป็นื่จุดเริ�มีต้นื่
สำำาคัญของระบบงานื่ Big Data ภาคเกษตร 
  สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร (สำศก.) 
โดยศ้นื่ย์ข้อม้ีลเกษตรแหง่ชาติ (NABC) Kick 
off เปิดตัว “ระบบติิดติามภาวะเศรษฐกิิจ
กิารเกิษติรระดับจังหวัดและระบบคาด
กิารณ์์ผลผลิติ” เม่ี�อวันื่ที� 4 กรกฎาคมี 
ที�ผู่้านื่มีาและหาร่อถึึงแนื่วทางต่อยอดความี
ร่วมีม่ีอกับหน่ื่วยงานื่ต่าง ๆ  ในื่อนื่าคต เพ่ื้�อนื่ำา 
ข้อเสำนื่อแนื่ะที� ไ ด้มีาปรับปรุงการใช้งานื่ 
ระบบติดตามีภาวะเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจนัื่ทร์  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ ประธานื่
เปิดงานื่ ณ์ ห้องประชุมีพึื้�งบุญ ชั�นื่ 8 
อาคารวิสัำยทัศนื่์ สำศก. โดยระบบติดตามี
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด
นัื่บเป็นื่ความีร่วมีม่ีอกันื่ระหว่าง สำศก. และ
ธนื่าคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมีถึึงสำถึาบันื่
สำารสำนื่เทศทรพัื้ยากรนื่ำ�า (สำสำนื่.) และสำำานัื่กงานื่
พัื้ฒนื่าเทคโนื่โลยีอวกาศและภ้มิีสำารสำนื่เทศ  
(GISTDA) ซึึ่�งจะเป็นื่เคร่�องชี� เศรษฐกิจ 
ภาคการเกษตรไทยที�สำำาคัญ ในื่การบ้รณ์าการ
ข้อม้ีลขนื่าดใหญ่ (Big Data) มีาใช้วิเคราะห์ 
เชิงลึกเพื้่�อคาดการณ์์และติดตามีผู้ลผู้ลิตแบบ  
near real time ซึึ่�งสำามีารถึติดตามีสำถึานื่การณ์์ 
การเพื้าะปล้กสิำนื่ค้าเกษตรทั�งภาพื้รวมีระดับ 
ประเทศและระดับจงัหวดั สำามีารถึระบพุ่ื้�นื่ที�
ที�เกิดสำถึานื่การณ์์หร่อการเปลี�ยนื่แปลงต่าง ๆ   
ที�กระทบต่อการผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตร อาทิ  
ภัยธรรมีชาติ และยังสำามีารถึคาดการณ์์ 
แนื่วโน้ื่มีการผู้ลิตรายพ่ื้�นื่ที�ได้อีกด้วย
  สำศก. ในื่ฐานื่ะหน่ื่วยงานื่ที�มีีภารกิจ
ในื่การจัดทำาระบบข้อม้ีลภาคเกษตรได้ให้
ความีสำำาคัญกับการปฏิิบัติงานื่ในื่ระดบัพ่ื้�นื่ที�
เพ่ื้�อสำนัื่บสำนุื่นื่การทำางานื่ของเกษตรกร 
ให้มีีประสิำทธิภาพื้มีากขึ�นื่ จึงประสำานื่ความี
ร่วมีม่ีอกับหนื่่วยงานื่ทุกภาคส่ำวนื่ที�มีีศักยภาพื้ 

เพ่ื้�อร่วมีกันื่พัื้ฒนื่าระบบข้อม้ีลภาคเกษตร 
ในื่ระดับพ่ื้�นื่ที� เช่�อมีโยง และพัื้ฒนื่า โดยนื่ำา 
จุดแข็งและความีชำานื่าญของแต่ละหน่ื่วยงานื่  
ได้แก่ การคาดการณ์์และติดตามีสำถึานื่การณ์์
นื่ำ�าและสำภาพื้อากาศของ สำสำนื่. การประมีวล
ผู้ลภาพื้ถ่ึายดาวเทียมีในื่การติดตามีภาวะ 
การผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตรของ GISTDA การจัดทำา 
สำถิึติและติดตามีภาวการณ์์ผู้ลิตภาคเกษตร
ในื่ระดับพ่ื้�นื่ที�ของ สำศก. และการประมีวลผู้ล 
วิ เคราะห์ ข้อม้ีลเศรษฐกิจของ ธปท.  
มีาใช้ในื่การพัื้ฒนื่าระบบติดตามีภาวะเศรษฐกิจ 
การ เกษตรระ ดับ จั งห วั ดและระบบ 
คาดการณ์์ผู้ลผู้ลิตให้มีีความีรวดเร็ว แม่ีนื่ยำา
และครอบคลุมีพ่ื้�นื่ที�ในื่ระดับจังหวัด ซึึ่�งผู้ล
สำำาเร็จของการพื้ัฒนื่าระบบติดตามีภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรและระบบคาดการณ์์
ผู้ลผู้ลิต นื่อกจากจะทำาให้มีีข้อม้ีลคาดการณ์์
ผู้ลผู้ลิตที�แม่ีนื่ยำา วางแผู้นื่การผู้ลิตได้อย่าง 
มีีประสิำทธิภาพื้แล้ว ยงัเพิื้�มีขีดความีสำามีารถึ
ในื่การแข่งขันื่ของภาคเกษตรไทย รวมีถึึง
หน่ื่วยงานื่ภาครัฐที�เกี�ยวข้องสำามีารถึนื่ำาข้อม้ีล
ไปใช้ในื่การวางแผู้นื่ปรับสำมีดุลอุปสำงค์และ
อุปทานื่ในื่ระดับพ่ื้�นื่ที�ได้มีีประสิำทธิภาพื้ยิ�งขึ�นื่

1ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 788 กรกฎาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร
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 เพ่ื้�อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ข่่าวปัรื่ะชาสัมพัิน่ธ์์	 53
>> สำศก. จัดกิจกรรมีสำนัื่บสำนุื่นื่ช่วยเกษตรกร กระจาย 
 ผู้ลผู้ลิตมัีงคุด
>> สำศก. ร่วมีงานื่วันื่รณ์รงค์ถ่ึายทอดเทคโนื่โลยี 
 การผู้ลิตข้าวระดับประเทศ เน่ื่�องในื่วันื่ข้าว 
 แ ละช า วนื่าแ ห่ ง ช า ติ  ป ระจำา ปี  2 565  
 ณ์ พื้ระราชานุื่สำาวรีย์สำมีเด็จพื้ระสุำริโยทัย  
 บริเวณ์ทุ่งมีะขามีหย่อง จังหวัดพื้ระนื่ครศรีอยุธยา
>> การประชุมีเชิงปฏิิบัติการเพ่ื้�อจัดทำาแผู้นื่ปฏิิบัติ การ 
 ด้านื่การเกษตรและสำหกรณ์์ พื้.ศ.2566-2570
>> การสัำมีมีนื่าเชิงปฏิิบัติการเพ่ื้�อรับฟัังความีคิดเห็นื่ 
 ต่อ ร่ างแผู้นื่ปฏิิ บั ติการ ด้านื่ เกษตร อินื่ท รีย์  
 พื้.ศ. 2566-2570
>> รองเลขาธิการ สำศก. ลงพ่ื้�นื่ที�กลุ่มีเกษตรกร  
 ทำาสำวนื่ยางค้อมี และกลุ่มีแปลงใหญ่ มัีงคุด 
 ตำาบลสำวนื่ขันื่ จังหวัดนื่ครศรีธรรมีราช
>> รองเลขาธิการ สำศก. ร่วมีลงพ่ื้�นื่ที� ติดตามี 
 การตรวจราชการของรัฐมีนื่ตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  
 ณ์ จังหวัดอุดรธานีื่

ระดมีความีเห็นื่จัดทำามีาตรการจ้งใจในื่การจัดทำาเขตส่ำง
เสำริมีพ่ื้ชมีหัศจรรย์ (มัีนื่สำำาปะหลัง)
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ผลสำาเร็จวิสาหกิจชุุมชุนแปลงใหญ่ข้้าวโพดช็ุอป จ.ลพบุรีผลผลิต
คุณภาพสูง ข้ยายตลาดส่งออกต่างประเทศ

 ข้าวโพดเล่ี้�ยงสััตว์ เป็นื่พ่ื้ช 

ที�อุตสำาหกรรมีอาหารสำตัว์มีีความีต้องการ

ต่อเน่ื่�อง เป็นื่หนึื่�งในื่วัตถุึดิบอาหารโคนื่มี  

ที�ให้คุณ์ค่าทางโภชนื่าการส้ำง ขณ์ะที� 

การผู้ลิตยังไมี่เพีื้ยงพื้อกับความีต้องการ 

โดยข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ หร่อข้าวโพื้ดตน้ื่สำด

พื้ร้อมีฝััก มีีอายุการเก็บเกี�ยว 70 – 85 วันื่  

ซึึ่�งมีีอายุน้ื่อยกว่าการเก็บเกี�ยวข้าวโพื้ด

เลี�ยงสัำตว์แบบปกติ และเพื้าะปล้กได้  

3 ครั�ง/ปี และเม่ี�อ เก็บเกี�ยวแล้วสำามีารถึ

นื่ำามีาหมัีก หร่อที�เรียกว่า “ข้้าวโพดช็็อป”  

เป็นื่การเพิื้�มีม้ีลค่าของผู้ลผู้ลิต เน่ื่�องจาก

เป็นื่ที�นิื่ยมีนื่ำาไปเป็นื่ส่ำวนื่ผู้สำมีในื่การผู้ลิต

เป็นื่อาหารผู้สำมีสำำาเร็จร้ป ที� เกิดจาก 

การนื่ำาอาหารหยาบและอาหารข้นื่ 

มีาผู้สำมีกันื่ในื่อัตราสำ่วนื่ที� เหมีาะสำมี  

หร่อ ที�เรียกว่า อาหาร TMR

  สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 7  

ชัยนื่าท (สำศท.7) ลงพ่ื้�นื่ที�ติดตามีผู้ลการ 

ดำาเนิื่นื่งานื่ของกิล่�มวิสาหกิิจช่็มช็น

แปลงใหญ่�ข้้าวโพดช็็อป ตำาบลหัวลำา  

อำาเภอท่าหลวง จังหวัดลพื้บุรี โดยทาง

กลุ่มีปล้กข้าวโพื้ดต้นื่สำดพื้ร้อมีฝัักและ 

นื่ำาไปผู้ลิตเป็นื่“ข้้าวโพดช็็อป” จำาหน่ื่าย

แบบครบวงจร เพื้่� อ ส่ำ งจำาห น่ื่ าย ทั� ง 
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ข้าวโพดเลี�ยงสัตว์	เป็นพืชที�อุตสาหก้รรมือาหารสัตว์มีืความื
ต้องก้ารต�อเนื�อง	เป็นหน่�งในวัตถุดิบุอาหารโคนมื	ที�ให้คุณค�า

ทางโภชนาก้ารสูง	ขณะที�ก้ารผลิตยังไมื�เพียงพอ
กั้บุความืต้องก้าร	โดยข้าวโพดเลี�ยงสัตว์	หรือ	

ข้าวโพดต้นสดพร้อมืฝััก้	มีือายุก้ารเก็้บุเกี้�ยว	70	–	85	วัน	 
ซ่ึ่�งมีือายุน้อยก้ว�าก้ารเก็้บุเกี้�ยวข้าวโพดเลี�ยงสัตว์แบุบุปก้ติ	
และเพาะปลูก้ได้	3	ครั�ง/ปี	และเมืื�อ	เก็้บุเกี้�ยวแล้วสามืารถ

น�ามืาหมัืก้	หรือที�เรียก้ว�า	“ข้าวโพดช็อป”

เพ่ื้�อเป็นื่การควบคุมีคุณ์ภาพื้ของผู้ลผู้ลิต  

และเมี่�อถึึงระยะเวลาเก็บเกี�ยวทางกลุ่มี

จะจัดหารถึเพื้่�อไปทำาการเก็บเกี�ยว 

ใ ห้แ ก่สำมีา ชิก โดยตรง  นื่อกจากนีื่�  

ทางกลุ่มีได้จัดทำาบันื่ทึกข้อตกลงสัำญญา 

ซ่ึ่�อขาย (MOU) กับ 7 สำหกรณ์์ และ  

1 ฟัาร์มี ได้แก่สำหกรณ์์โคนื่มีสำวรรคโลก  

จังหวัดสุำโขทัย สำหกรณ์์โคนื่มีปากช่อง  

จังหวัดนื่ครราชสีำมีาสำหกรณ์์โคนื่มีมีวกเหล็ก  

จังหวัดสำระบุรีสำหกรณ์์โคนื่มีพื้ัฒนื่านิื่คมี  

สำหกรณ์์โคนื่มีชยับาดาล สำหกรณ์์โคนื่มีทา่วุ้ง  

ทางกลุ่มีได้ รับการสำนัื่บสำนุื่นื่เงินื่ทุนื่ 

จากโครงการยกระดับแปลง ใหญ่ 

ด้วยเกษตรสำมัียใหม่ีและเช่�อมีโยงตลาด

ภายใต้การดำาเนิื่นื่งานื่ ของกระทรวง

เกษตรและสำหกรณ์์ เพื้่�อจัดซ่ึ่�อเคร่�องม้ีวนื่

ข้าวโพื้ดหมัีก รถึคีบ และรถึบรรทุก 6 ล้อ  

สำำาหรับใช้ในื่กระบวนื่การผู้ลิตและขนื่ส่ำง  

โดยสำมีาชิกต้องใช้เมีล็ดพื้ันื่ธ์ุข้าวโพื้ด 

แบบเดียวกันื่ ซึึ่�งทางคณ์ะกรรมีการ 

แปลงใหญ่จะเป็นื่ผู้้้จัดหาเมีล็ดพัื้นื่ธ์ุ

คุณ์ภาพื้เพ่ื้�อจำาหน่ื่ายให้แก่สำมีาชิก 

ในื่ประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มี

ไ ด้ มีี ก าร พัื้ฒนื่า ศักยภาพื้การผู้ ลิต

อย่างต่อเน่ื่�อง ทั�งในื่ด้านื่องค์ความีร้้ 

ของสำมีาชิกและเกษตรกรเคร่อข่าย การนื่ำา 

เคร่�องจักรเข้ามีาใช้ในื่กระบวนื่การผู้ลิต  

เพ่ื้�อยกระดับคุณ์ภาพื้ของสิำนื่ค้าให้ได้

มีาตรฐานื่ตรงกบัความีตอ้งการของตลาด  

ทางกลุ่มีเริ�มีดำาเนิื่นื่การตั�งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันื่มีีพ่ื้�นื่ที�ปล้กรวมี 3,000 ไร่  

สำมีาชิกเกษตรกรและเคร่อข่ายรวมี 227 ราย 

ด้านกิารดำาเนินงานในช็�วงท่ี่�ผ�านมา

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 788 กรกฎาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร4

เรื�องน�ารู้ทางก้ารเก้ษตร



สำหกรณ์์โคนื่มีหนื่องรี และฟัาร์มีโคขุนื่ 

อำาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพื้บุรี 

  ราคาเฉลี�ยในื่รอบปี 2564 ทางกลุ่มี

รับซ่ึ่�อจากเกษตรกรในื่ร้ปของการสำับบด

(ข้าวโพื้ดช็อป) เฉลี�ยอย้่ที� 1.41 บาท/

กิโลกรัมี สำำาหรับการส่ำงจำาหน่ื่ายของกลุ่มี  

จะแบ่งเป็นื่ 2 ร้ปแบบ ค่อ แบบบรรจ่ถุ่ง  

ราคาถุึงละ 55 บาท (ถึุงขนื่าด 25 

กิโลกรัมี) และแบบอัดเป็นก้ิอนพร้อม

แล็ปพลาสติิกิราคาตันื่ละ 2,700 บาท  

มีีขนื่าด 70 กิโลกรัมี และ 400 กิโลกรัมี  

โ ดยผู้ลผู้ ลิต ส่ำ วนื่ ใหญ่ ร้ อยละ  70  

ส่ำงจำาหน่ื่ายให้กับสำหกรณ์์ที�ทำา MOU  

และผู้ลผู้ลิตอีกร้อยละ 30 ส่ำงออก

ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ญี�ปุ�นื่ กาตาร์ 

และเกาหลีใต้ จำาหนื่่ายร้ปแบบก้อนื่  

ขนื่าด 400 กิโลกรัมี โดยขนื่ส่ำงทางเร่อ  

นื่อกจากนีื่�ยังมีีประเทศจีนื่และประเทศ 

เวียดนื่ามีให้ความีสำนื่ใจและได้ติดต่อ 

ทำาการซ่ึ่�อขายกับทางกลุ่มีเรียบร้อยแล้ว

  ด้านื่คุณ์ภาพื้และมีาตรฐานื่การผู้ลิต  

เพ่ื้�อเป็นื่การรับรองคุณ์ภาพื้ก่อนื่ส่ำงออก 

สิำนื่ค้าทุกครั�ง ทางกลุ่มีจะนื่ำาข้าวโพื้ดช็อป 

ที�ผู่้านื่การหมัีกแล้ว 21 วันื่ ไปตรวจสำอบ 

คุณ์ภาพื้คุณ์ภาพื้ที�ห้องปฏิิบัติการวิเคราะห์ 

อาหารสัำตว์ ศ้นื่ย์วิจัยและพัื้ฒนื่าอาหารสำัตว ์

นื่ครราชสีำมีา นื่อกจากนีื่� ยังมีีการตรวจสำอบ 

หาสำารพิื้ษตกค้างโดยส่ำงไปตรวจสำอบที�  

บริษัท ห้องปฏิิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  

จำากัดสำาขาขอนื่แก่นื่ ซึึ่�งเป็นื่รายการ 

ทดสำอบขอบข่ายการรับรองจากสำำานัื่ก 

มีาตรฐานื่ห้องปฏิิบัติการ กรมีวิทยาศาสำตร์ 

การแพื้ทย์ นัื่บว่าเป็นื่จุดแข็งของทาง 
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โดย : สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 7  
ชัยนื่าท

ก ลุ่มีในื่ ด้านื่ของกระบวนื่การผู้ลิต 

ที�มีีคุณ์ภาพื้และมีาตรฐานื่ส้ำง โดยระยะ

ต่อไปทางกลุ่มีมีีแผู้นื่ที�จะ เพิื้�มีเคร่อข่าย

สำมีาชิกขยายพ่ื้�นื่ที�เพื้าะปล้ก และเพิื้�มี 

ด้านื่ของเทคโนื่โลยีการผู้ลิต เพ่ื้�อให้

ผู้ลผู้ ลิต มีี คุณ์ภาพื้มีาตรฐานื่ยิ� ง ขึ� นื่  

และเพีื้ยงพื้อต่อความีต้องการของตลาด  

ทั�งนีื่� เกษตรกรหร่อท่านื่ใดสำนื่ใจข้อม้ีล

การผู้ลิตข้าวโพื้ดช็อป สำามีารถึติดต่อ 

หร่อสำอบถึามีรายละเ อียดเพิื้�มี เ ติมี 

ไ ด้ ที�ก ลุ่มี วิสำาหกิจชุมีชนื่แปลงใหญ่

ข้าวโพื้ดช็อปตำาบลหัวลำาเลขที�  210  

หม่้ีที� 5 ตำาบลหัวลำา อำาเภอท่าหลวง 

จังหวัดลพื้บุรี หร่อสำามีารถึขอคำาแนื่ะนื่ำา

ได้ที� นื่างสุำริยา เลิศสำรานื่นื่ท์ ประธานื่กลุ่มี 

โทร 09 3321 4591 และ 08 1649 9440
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ระดมความเห็นจัดทำามาตรการจูงใจในการจัดทำาเข้ตส่งเสริมพืชุ
มหัศจรรย์ (มันสำาปะหลัง)

	 องค์์การึอาหารึแลี้ะการึเกษตรึ 
แห่งสัหปรึะชาชาติ	 หรืึอ	 FAO 
ได้ยกย่องให้ มัีนื่สำำาปะหลัง เป็นื่พ่ื้ชแห่ง
ศตวรรษที� 21 ในื่ฐานื่ะวัตถุึดิบจากธรรมีชาติ
เพ่ื้�อความีมัี�นื่คงทางอาหารและพื้ลังงานื่ทาง
เล่อกที�เป็นื่มิีตรต่อสิำ�งแวดล้อมี ซึึ่�งทุกส่ำวนื่
ของมัีนื่สำำาปะหลังสำามีารถึนื่ำามีาใช้ประโยชนื่์
ได้หมีด หร่อเรียกว่า พ่ื้ช Zero Waste  
โดยใบและยอดมัีนื่สำำาปะหลังนื่ำามีาผู้ลิต
อาหารสัำตว์เพ่ื้�อเสำริมีสุำขภาพื้ มีีโปรตีนื่ส้ำง  
ซึึ่�งใบแห้งสำามีารถึใช้ทดแทนื่วัตถุึดิบโปรตีนื่
ที�ต้องนื่ำาเข้าเพ่ื้�อมีาผู้ลิตเป็นื่อาหารสัำตว์  
เช่นื่ ปลาป�นื่ กากถัึ�วเหล่อง นื่อกจากนีื่� 
ยังมีีสำารแซึ่นื่โทฟิัลล์ที�ช่วยการเจริญเติบโต
ของสัำตว์ และสำารแทนื่นิื่นื่ที�ช่วยป้องกันื่
พื้ยาธิในื่สัำตว์ ลำาต้นื่มัีนื่สำำาปะหลังสำามีารถึ 
นื่ำามีาใช้/ขายเป็นื่ท่อนื่พัื้นื่ธ์ุ เพ่ื้�อลดต้นื่ทุนื่
และสำรา้งรายได้ เหง้ามีนัื่สำำาปะหลงัตากแหง้ 
และนื่ำา มี า เ ผู้ า  จ ะ ได้ ถ่ึ า นื่ เ ช่� อ เ พื้ลิ ง 
และนื่ำ�าส้ำมีควันื่ไม้ีเพ่ื้�อใช้ป้องกันื่ศัตร้พ่ื้ช  
และราก (หัวมัีนื่) ใช้เป็นื่วัตถุึดิบหลากหลาย
อุตสำาหกรรมี ทั�งอุตสำาหกรรมีอาหารสัำตว์  

ซึึ่�งนิื่ยมีใช้มัีนื่ชนิื่ดขมีที�ไม่ีเหมีาะสำำาหรับ 
การบริโภคของมีนุื่ษย์หร่อใช้หัวสำดเลี�ยงสัำตว์ 
โดยตรง เน่ื่�องจากมีีปริมีาณ์กรดไฮโดร- 
ไซึ่ยานื่คิส้ำง มีีความีเปน็ื่พิื้ษตอ่รา่งกาย ต้องนื่ำา 
ไปแปรร้ปเ ป็นื่มัีนื่อัดเ ม็ีดหร่อมัีนื่เ ส้ำนื่
สำามีารถึนื่ำาไปเลี�ยงสัำตว์ได้ สำำาหรับอาหาร
และเคร่�องด่�มีของมีนุื่ษย์ สำามีารถึบริโภค
หัวมัีนื่โดยตรง เช่นื่ นื่ำาไปนึื่�ง เช่�อมี ทอด  
หร่อเป็นื่ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ขนื่มีปราศจากกล้เตนื่  
แป้งมัีนื่ออร์แกนิื่ค ซึึ่�งช่วงนีื่�เทรนื่ด์รักษา
สุำขภาพื้กำาลังมีาแรงเป็นื่กระแสำที�ผู้้้บริโภค
ให้ความีสำำาคัญ นื่อกจากอุตสำาหกรรมี 
อาหารแล้ว มัีนื่สำำาปะหลังยังสำามีารถึนื่ำาไป
ผู้ลิตเคมีีภัณ์ฑ์์ ฟิัล์มีถึนื่อมีอาหาร บรรจุภัณ์ฑ์์
ย่อยสำลายได้ และยังเป็นื่พ่ื้ชพื้ลังงานื่ทาง
เล่อกในื่การผู้ลิตเอทานื่อล จากสำถึานื่การณ์์
ราคานื่ำ�ามัีนื่ดิบแพื้งส่ำงผู้ลให้มัีนื่สำำาปะหลัง
เป็นื่ที�ต้องการของโรงงานื่ผู้ลิตเอทานื่อล
 สำำาหรับหัวมัีนื่สำำาปะหลังถ่ึอเป็นื่พ่ื้ช
เศรษฐกิจสำำาคัญของประเทศไทย ซึ่ึ�งไทย
ในื่ฐานื่ะผู้้้ส่ำงออกผู้ลิตภัณ์ฑ์์มัีนื่สำำาปะหลัง
อันื่ดับต้นื่ของโลก ในื่ปี 2564 มีีม้ีลค่า 

ส่ำงออกส้ำงถึึง 120,512 ล้านื่บาท (เพิื้�มีขึ�นื่
ร้อยละ 48.7 เม่ี�อเทียบกับที� 2563) ส่ำวนื่ใหญ่
ส่ำงออกผู้ลิตภัณ์ฑ์์แป้งมัีนื่สำำาปะหลัง คิดเป็นื่
ร้อยละ 43 รองลงมีาเป็นื่มัีนื่เส้ำนื่/มัีนื่อัดเม็ีด  
แป้งดัดแปร และผู้ลิตภัณ์ฑ์์อ่�นื่ๆ ตามีลำาดับ  
ตลาดส่ำงออกที�สำำาคัญ ได้แก่ สำาธารณ์รัฐ
ประชาชนื่จนีื่ ญี�ปุ�นื่ และไต้หวันื่ ด้านื่การผู้ลิต  
พื้บว่า ปี 2564 ไทยมีีพ่ื้�นื่ที�ปล้ก 10.9 ล้านื่ไร่  
มีีปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิต 35.1 ล้านื่ตันื่ แหล่งเพื้าะปล้ก 
สำำาคัญ ได้แก่ จังหวัดนื่ครราชสีำมีา กำาแพื้งเพื้ชร 
กาญจนื่บุรี และชัยภ้มี ิตามีลำาดับ ส่ำวนื่ความี
ต้องการมัีนื่สำำาปะหลังปี 2564 มีีปริมีาณ์  
42.58 ล้านื่ตันื่หัวมัีนื่สำด ประกอบด้วย 
แป้งมัีนื่ 23.705 ล้านื่ตันื่มัีนื่เส้ำนื่/มัีนื่อัดเม็ีด  
14.876 ล้านื่ตันื่ และเอทานื่อล 4 ล้านื่ตันื่  
จะเห็นื่ได้ว่าแนื่วโน้ื่มีตลาดมัีนื่สำำาปะหลัง 
ยังมีีความีต้องการส้ำง
 กระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ได้ให้ความี
สำำาคัญและดำาเนิื่นื่การขับเคล่�อนื่นื่โยบาย
การบริหารจัดการการผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตร
ตามีแผู้นื่ที�เกษตรเพ่ื้�อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) อย่างต่อเน่ื่�อง และ 
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ถ่ึอเป็นื่นื่โยบายสำำาคัญในื่การพัื้ฒนื่าและ
แก้ไขปัญหาด้านื่การเกษตรของประเทศ  
เพ่ื้�อใช้ประโยชน์ื่จากที�ดินื่ให้เกิดประสิำทธิภาพื้  
ปรับสำมีดุลของ อุปสำง ค์  (Demand)  
และ อุปทานื่ (Supply) ของสิำนื่ค้าเกษตร
ในื่พื้่�นื่ที� ซึึ่�งต้องพื้ิจารณ์าความีสำอดคล้อง
เช่�อมีโยงกันื่ของพ่ื้�นื่ที� (Area) ชนิื่ดสิำนื่ค้า  
(Commodities) เกษตรกร ผู้้้ประกอบการ 
โรงงานื่ และเจ้าหน้ื่าที� รัฐ  (Human  
Resource) เพ่ื้�อสำร้างฐานื่ข้อม้ีลสำำาหรับการ
จัดสำรรพื้่�นื่ที�ปล้กให้เกิดความีเหมีาะสำมี 
และ จัดทำา ข้อ เสำนื่อแนื่ะ เชิ งนื่ โยบาย 
มีาตรการและแนื่วทางในื่การบริหารจัดการ
พ่ื้�นื่ที�และสิำนื่ค้า ซึึ่�งสิำนื่ค้ามัีนื่สำำาปะหลัง 
เป็นื่สิำนื่ค้าหนึื่�งที� ได้ดำาเนิื่นื่การมีาอย่าง 
ต่อเน่ื่�อง
 ในื่การนีื่� สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 12  
ไ ด้ จั ด สัำ มี มี นื่ า ร ะ ด มี ค ว า มี คิ ด เ ห็ นื่ 
การจัดทำามีาตรการจ้งใจในื่การจัดทำาเขต 
ส่ำงเสำริมีการปล้กมัีนื่สำำาปะหลัง ภายใต้
โครงการบริหารจัดการการผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตร
ตามีแผู้นื่ที�เกษตรเพ่ื้�อการบริหารจัดการ 
เชิงรุก (Agri-Map) เม่ี�อวันื่ที� 21 มิีถุึนื่ายนื่ 
2565 ณ์ โรงแรมีไมีใ้หญ่ จังหวัดกำาแพื้งเพื้ชร  
โดย ผู้้้ เข้ า ร่ วมีประ ชุมี  ประกอบด้วย  
เจ้าหน้ื่าที�ภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ผู้้้ประกอบการ  
ภาคเอกชนื่ สำถึาบันื่การศึกษา เกษตรกร 
และสำถึาบันื่เกษตรกร โดยที�ประชุมีได้เสำนื่อ
มีาตรการจ้งใจในื่การจัดทำาเขตสำ่งเสำริมี 
การปล้กมัีนื่สำำาปะหลัง ดังนีื่� 1) สำนัื่บสำนืุ่นื่
พัื้นื่ธ์ุมัีนื่สำำาปะหลังที�ได้รับการรับรองให้กับ
เกษตรกรอย่างทั�วถึึง 2) สำนัื่บสำนุื่นื่การพัื้ฒนื่า
ปรับปรุงแก้ปัญหาดินื่เสำ่�อมีโทรมี แหล่งนื่ำ�า  

และการบริหารจัดการแปลง 3) สำนัื่บสำนุื่นื่
พัื้ฒนื่าให้ความี ร้้การแปรร้ปเ บ่�องต้นื่  
เพ่ื้�อเพิื้�มีโอกาสำ และสำร้างรายได้ 4) สำนัื่บสำนุื่นื่
การลดต้นื่ทุนื่การผู้ลิต (ราคาปจัจัยการผู้ลติ  
เทคโนื่โลยีการผู้ลิต เพ่ื้�อลดค่าใช้ จ่าย 
ด้านื่แรงงานื่ คงมีาตรการประกันื่รายได้ ด้แล
ค่านื่ำ�ามัีนื่เช่�อเพื้ลิงที�ใช้ในื่กระบวนื่การผู้ลิต
รวมีทั�งคา่ขนื่สำง่) 5) กำากับด้แลให้ผู้้้ประกอบ
การลานื่มีันื่ โรงแป้งรับซ่ึ่�อและให้ราคา 
ตามีคุณ์ภาพื้เช่�อแป้ง 6) ถึอดบทเรียนื่ 
สำมีาคมีผู้้้ผู้ลิตสิำนื่ค้าพ่ื้ชไร่ที�ประสำบความี
สำำาเร็จ (ไร่อ้อย) 7) สำนัื่บสำนุื่นื่ส่ำงเสำริมี 
ให้ความีร้้ ความีเข้าใจ แผู้นื่การผู้ลิตแก่
เกษตรกร เพื้่�อให้เกิดการรวมีกลุ่มีเกษตร
แปลงใหญ ่เพ่ื้�อควบคมุีการผู้ลติให้มีีคุณ์ภาพื้ 
8) พัื้ฒนื่ากระบวนื่การคิด ทักษะทางวิชาชีพื้  
การทำางานื่ร่วมีกันื่ การตระหนื่ักถึึงความี
เป็นื่สำมีาชิกในื่องค์กร ความีร้้สึำกเป็นื่อันื่หนึื่�ง 
อันื่เดียวกันื่ของเกษตรกรผู้้้ผู้ลิตมัีนื่สำำาปะหลัง  
9) การบริหารจัดการนื่ำ�าในื่ชุมีชนื่ ตามีช่องทาง  
Thai Water Plan และ 10) สำนัื่บสำนุื่นื่องค์
ความีร้้ เพ่ื้�อให้เกษตรกรสำามีารถึเข้าถึึงแหล่ง
เงินื่ทุนื่ ดอกเบี�ยตำ�า ทั�งนีื่� ร่วมีเสำนื่อมีาตรการ
นื่อกเขตพ่ื้�นื่ที�ไม่ีเหมีาะสำมี โดยใช้มีาตรการ
จ้งใจเช่นื่เ ดียว กันื่เขตพ่ื้�นื่ ที� เหมีาะสำมี  
แต่พิื้จารณ์าตามีบริบทพ่ื้�นื่ที� ซึึ่�งมีีมีาตรการ
เพิื้�มีเติมี ได้แก่ 1) สำนัื่บสำนุื่นื่การเช่�อมีโยง
ตลาด เช่นื่ การทำาสัำญญาซ่ึ่�อขายระหว่างกลุ่มี
เกษตรกรกับผู้้้รับซ่ึ่�อโดยตรง ไมี่ผู่้านื่พ่ื้อค้า
คนื่กลาง เป็นื่ต้นื่ 2) สำนัื่บสำนุื่นื่โครงสำร้าง
พ่ื้�นื่ฐานื่ และสิำ�งอำานื่วยความีสำะดวกเพื้่�อ 
ลดต้นื่ทุนื่การผู้ลิตจากการขนื่ส่ำง 3) สำนัื่บสำนุื่นื่ 
งบประมีาณ์สัำดส่ำวนื่ที�แตกต่างกับพ่ื้�นื่ที�

เหมีาะสำมี และ 4) สำนัื่บสำนุื่นื่การพัื้ฒนื่า
ศักยภาพื้การผู้ลิตมัีนื่สำำาปะหลัง หร่อ 
พ่ื้ชทางเล่อกที�เหมีาะสำมีกับพ่ื้�นื่ที� เพ่ื้�อให้
เทียบกับคุณ์ภาพื้ในื่ระดับที�ส้ำงขึ�นื่ ทั�งนีื่�  
มีีเง่�อนื่ไขต้องเป็นื่เกษตรกร/กลุ่มีเกษตรกร
ที�ขึ�นื่ทะเบียนื่ มีีการจัดทำาแผู้นื่ธุรกิจการ
ผู้ลิตมัีนื่สำำาปะหลังที�ชัดเจนื่ และนื่ำาเสำนื่อ
อย่างเป็นื่ระบบ โดยผู่้านื่การเห็นื่ชอบจาก
ธนื่าคารเพ่ื้�อการเกษตรเกษตรและสำหกรณ์์
การเกษตร
 ทั�งนีื่� มีาตรการการจัดทำาเขตส่ำงเสำริมี
การปล้กมัีนื่สำำาปะหลังเป็นื่เพื้ียงส่ำวนื่หนึื่�ง 
ในื่การสำร้างเสำริมีศักยภาพื้ขีดความีสำามีารถึ
ของภาคเกษตร การทำางานื่เชิงบ้รณ์าการ
ของทุกภาคส่ำวนื่ตลอดทั�งกระบวนื่การผู้ลิต  
(Supply Chain) ตั�งแต่เกษตรกร ด้านื่การ 
รวมีกลุ่มีปล้กมัีนื่สำำาปะหลังแปลงใหญ่  
การจัดการใช้ พ่ื้�นื่ที�  เ งินื่ทุนื่ แรงงานื่  
หร่อปัจจัยการผู้ลิต รวมีทั�งนื่ำาเทคโนื่โลยี
และนื่วัตกรรมีมีาใช้ในื่การผู้ลิตเพื้่�อให้ 
เ กิดประสำิท ธิภาพื้ และไ ด้มีาตรฐานื่  
(GAP หร่อ ออร์แกนิื่ค) พื้ร้อมีจัดหาตลาด
จำาหน่ื่าย รวมีทั�งสำร้างเคร่อข่ายเช่�อมีโยง 
(MOU) ตั�งแต่เกษตรกร สำหกรณ์์ ผู้้้ประกอบ
การลานื่มัีนื่ โรงแป้ง โรงงานื่อุตสำาหกรรมี  
และผู้้้ส่ำงออก ตลอดจนื่สำถึาบันื่การศึกษา
และหน่ื่วยงานื่ภาครัฐ เพ่ื้�อสำร้างความี
เข้มีแข็งและความียั� งย่นื่ของการผู้ลิต 
มัีนื่สำำาปะหลังไทยต่อไป

โดย : สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 12 
นื่ครสำวรรค์
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สศท.6 เผยผลประเมินเกษตรกรภาคตะวันออกพึงพอใจ
โครงการ 1 ตำาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีีใหม่

	 โค์รึงการึ	1	ตำาบลี้	1	กล่่ี้ม
เกษตรึที่ฤษฎ่ีใหม่	เป็นื่โครงการ

ที� น้ื่อมีนื่ำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พื้อเพีื้ยงและเกษตรทฤษฎีใหม่ี มีาเป็นื่

แนื่วทางในื่การดำาเนิื่นื่งานื่โครงการ  

เพ่ื้�อช่วยเหล่อเกษตรกรที�ได้รับผู้ลกระทบ 

จากสำถึานื่การณ์์การแพื้ร่ระบาดของ 

โรคไวรัสำโคโรนื่า 2019 บรรเทาปัญหา 

การว่างงานื่ ลดปญัหาการเคล่�อนื่ยา้ยแรงงานื่

ภาคเกษตรกรรมีไปส่้ำภาคอ่�นื่ ๆ และ 

สำร้างความีเข้มีแข็งให้ชุมีชนื่ในื่ท้องถิึ�นื่  

ให้มีีความีมัี�นื่คงในื่การเป็นื่แหล่งผู้ลิต

อาหาร ช่วยฟ้ั�นื่ฟ้ัเศรษฐกิจในื่ระยะสัำ�นื่  

แ ล ะ สำ ร้ า ง ค ว า มี แ ข็ ง แ ก ร่ ง ใ ห้ กั บ 

เศรษฐกิจไทยในื่ระยะยาว เกษตรกร

สำามีารถึเลี�ยงตนื่เองและสำร้างรายได้ 

ให้กับครอบครัวอย่างเพีื้ยงพื้อและยั�งย่นื่  

โดยมีีวัตถุึประสำงค์ เพ่ื้�อส่ำงเสำริมีการ 

เรียนื่ร้้และน้ื่อมีนื่ำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พื้อเพีื้ยง ด้วยการพัื้ฒนื่าพ่ื้�นื่ที�จุดเรียนื่ร้้ 

ในื่ร้ปแบบกลุ่มีเกษตรทฤษฎีใหม่ี 1 ตำาบล  

1 กลุ่มีเกษตรทฤษฎีใหม่ี เพิื้�มีพ่ื้�นื่ที� 

เก็บกักนื่ำ�าสำำาหรับทำาการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ี ทั�งในื่ส่ำวนื่กิจกรรมีหลัก และกิจกรรมี

ที�เกี�ยวเน่ื่�องตลอดทั�งปี และเพ่ื้�อฟ้ั�นื่ฟ้ั

ภาคการเกษตรภายหลังการแพื้ร่ระบาด 

ของโรคติดเช่�อไวรัสำโคโรนื่า 2019  

โดยมุ่ีงเน้ื่นื่เกษตรกรที� มีีความีตั�งใจ 

สำร้างงานื่ เอาใจใส่ำอย่างจริงจัง มีีเป้าหมีาย  

ดำาเนิื่นื่การในื่พ่ื้�นื่ที� 75 จังหวัด 4,009 ตำาบล  

เกษตรกร 32,000 ราย และมีีการ 

จ้างงานื่ในื่ระดับตำาบลรวมี 16,000 ราย  

ซึึ่� งสำำา นัื่กงานื่เศรษฐกิจการ เกษตร  

โดยศ้นื่ย์ประเมิีนื่ผู้ลร่วมีกับสำำานัื่กงานื่

เศรษฐกิจการเกษตรที� 1-12 ได้รับ 

มีอบหมีายให้ดำาเนิื่นื่การประเมีินื่ผู้ล

โครงการในื่ระยะแรก โดยใช้เกณ์ฑ์์

ประเมิีนื่ผู้ลของ OECD – DAC ประกอบ 

ด้วยเกณ์ฑ์์หลัก 5 ด้านื่ ได้แก่ ความีสำอดคล้อง  

ประสิำทธิผู้ล ประสำิทธิภาพื้ ผู้ลกระทบ  

และความียั� งย่นื่ และเปรียบเทียบ

ผู้ลการดำาเนิื่นื่งานื่กับเป้าหมีายหร่อ
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เป รียบเ ทียบก่อนื่และหลัง เข้า ร่วมี

โครงการ พื้บว่า ได้คะแนื่นื่ตามีเกณ์ฑ์์

การประเมิีนื่ 91.44 ซึึ่�งตามีเกณ์ฑ์์ 

การวัดถ่ึอว่าโครงการประสำบความีสำำาเร็จ

อย้ใ่นื่ระดับดีมีาก อย่างไรก็ตามี เน่ื่�องจาก

เป็นื่ระยะแรกในื่การดำาเนิื่นื่โครงการ  

การประเมีินื่ผู้ลดังก ล่าวยั ง ไ ม่ี เ ห็นื่ 

ผู้ลกระทบและความียั�งย่นื่ที� ชัดเจนื่  

ประกอบ กับมี ติ ก า รป ร ะ ชุ มีคณ์ะ

อนุื่กรรมีการติดตามีโครงการภายใต้

แผู้นื่งานื่สำร้างความีเข้มีแข็งแก่เศรษฐกิจ

ฐานื่ราก ครั�งที� 10/2564 เมี่�อวันื่พุื้ธที� 

27 ตุลาคมี พื้.ศ. 2564 มีีมีติให้กระทรวง

เกษตรและสำหกรณ์์ ดำาเนิื่นื่การติดตามี  

และประเมิีนื่ผู้ลต่อเน่ื่�องไปจนื่ถึึงระยะ

เวลาภายหลังสิำ�นื่สุำดโครงการ 1 ปี  

ดังนัื่�นื่ ศ้นื่ย์ประเมิีนื่ผู้ลร่วมีกับสำำานัื่กงานื่

เศรษฐกิจการเกษตรที� 1-12 จึงต้อง 

ประเมิีนื่ผู้ลโครงการต่อเน่ื่�องจากระยะแรก  

โดยประเมิีนื่ผู้ลสัำมีฤทธิ�จากการดำาเนิื่นื่

โครงการ  รวมี ทั� ง ปัญหา อุปสำรรค 

ในื่การดำาเ นิื่นื่งานื่ เพ่ื้�อให้ ผู้้้บ ริหาร  

และหน่ื่วยงานื่ที�เกี�ยวข้องได้มีีข้อม้ีล

สำำาหรับประกอบการพิื้จารณ์าในื่การ

ปรับปรุง แก้ไข การดำาเนิื่นื่งานื่โครงการ

ให้บรรลุผู้ลสำำาเร็จตามีวัตถุึประสำงค์  

และเป้าหมีายที�กำาหนื่ดไว้ รวมีทั�งใช้ 

เ ป็นื่ ข้อ ม้ีล ในื่การ พัื้ฒนื่าโครงการ 

ที�มีีลักษณ์ะคล้ายคลึงกันื่ต่อไป

 ดัง นัื่�นื่  ในื่ปีงบประมีาณ์ 2565  

ศ้นื่ย์ประ เ มิีนื่ผู้ล ร่วมี กับสำำา นัื่กงานื่

เศรษฐกิจการเกษตรที� 1-12 จึงติดตามี

ประเมีินื่ผู้ลต่อเ น่ื่� องจากระยะแรก 

เพ่ื้�อประเมีินื่ผู้ลสัำมีฤทธิ�จากการดำาเนิื่นื่

โครงการ โดยมีีเป้าหมีายดำาเนิื่นื่การ 

ร่วมีกันื่จากการสุ่ำมีเป้าหมีายในื่ภาพื้รวมี

ทั�งประเทศ 36 จังหวัด จำานื่วนื่ตัวอย่าง  

2,232 ราย แบ่งเป็นื่ เกษตรกรผู้้้เข้าร่วมี 

โครงการ 1,376 ราย ผู้้้รับจ้างงานื่  

676 ราย และเจ้าหน้ื่าที� 180 ราย  

โดยสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 6 

(สำศท.6) ได้รับมีอบหมีายดำาเนิื่นื่การ 

ในื่พ่ื้�นื่ที�จังหวดัชลบุรี และจังหวดัสำระแกว้  

เป็นื่ตัวแทนื่ภาคตะวันื่ออกมีีเป้าหมีาย

เกษตรกรผู้้้เข้าร่วมีโครงการ 60 ราย  
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ผู้้้รับจ้างงานื่ 30 ราย และหน่ื่วยงานื่ 

ที� เ กี�ยวข้อง 10 ราย ได้แก่ สำถึานีื่

พัื้ฒนื่าที�ดินื่ สำำานัื่กงานื่เกษตรจังหวัด  

สำำานัื่กงานื่ปศุสัำตว์จังหวัด สำำานัื่กงานื่

ประมีงจังหวัด สำำานัื่กงานื่เกษตรและ

สำหกรณ์์จังหวัด 

 ในกิารน่� สศที่.6 ลงพ้�นท่ี่�เพ้�อติิดติาม

ประเมินผลหลังโครงกิารสิ�นส่ดประมาณ์ 

5-6 เด้อน ม่ข้้อค้นพบดังน่� 

 1. ด้ านภาพรวมข้องโครงกิาร  

เกษตรกรส่ำวนื่ใหญ่มีีความีพึื้งพื้อใจ 

ในื่ระดับดีมีาก หร่อคิดเป็นื่ร้อยละ 38.97 

แต่ด้วยเป็นื่โครงการใหม่ีทำาให้การดำาเนิื่นื่

งานื่โครงการค่อนื่ข้างล่าช้า เช่นื่ การขุด

สำระนื่ำ�า การแจกปัจจัยการผู้ลิต ซึึ่�งทำาให้

ผู้ลกระทบต่อการวางแผู้นื่การผู้ลิต 

 2. ด้านกิารอบรมข้องเกิษติรกิร  

เกษตรกรส่ำวนื่ใหญ่มีีความีพึื้งพื้อใจ 

ในื่ระดับปานื่กลาง หร่อคิดเป็นื่ร้อยละ  

38.97 เพื้ราะด้วยสำถึานื่การณ์์โควิด-19  

ระบาดทำาให้ต้องใช้การอบรมีโดยวิธีการ 

ผู่้านื่ระบบสำ่�อทางไกล (Application  

Zoom) ทำาให้การเรียนื่ร้้ไม่ีมีีประสิำทธิภาพื้ 

เท่าที�ควร 

 3. ด้านกิารข่้ดสระนำ�า เกษตรกร 

ส่ำวนื่ใหญ่มีีความีพื้ึงพื้อใจในื่ระดับดี  

หร่อคิดเป็นื่ร้อยละ 43.85 เน่ื่�องจาก 

ได้รับการสำนัื่บสำนุื่นื่สำระนื่ำ�าขนื่าดใหญ่ 

เ ป็นื่ปัจจัยสำำา คัญในื่การทำา กิจกรรมี 

การผู้ลิต แต่การดำาเนิื่นื่การขุดสำระนื่ำ�า 

บางแห่ง มีีปัญหาพ่ื้�นื่ที�เป็นื่ดินื่ปนื่หินื่  

ทำา ใ ห้ ก าร ขุดสำระ ไ ม่ี ไ ด้ ต ามีแปลนื่ 

ที�วางแผู้นื่ไว้ จึงต้องมีีการปรบัเปลี�ยนื่แผู้นื่

ตามีสำภาพื้พ่ื้�นื่ที� และผู้้้รับเหมีาบางราย

ขุดในื่ชว่งฤด้ฝันื่ทำาใหก้ารทำางานื่ล่าช้าลง 

 4. ด้านกิารสนับสน่นปัจจัยกิารผลิติ  

เกษตรกรที�เข้าร่วมีโครงการจะได้รับ

แจกปัจจัยการผู้ลิต เช่นื่ ไม้ีผู้ล (กล้วย  

มีะม่ีวง มีะละกอ) สัำตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่)  

สัำต ว์นื่ำ�า  (ปลานิื่ล)  พ่ื้ชผัู้กสำวนื่ครัว  

พ่ื้ชสำมุีนื่ไพื้รฟ้ัาทะลายโจร และนื่ำ�าหมัีก

ชีวภาพื้ เกษตรกรส่ำวนื่ใหญ่มีีความี 

พึื้งพื้อใจในื่ระดับปานื่กลาง หร่อคิดเป็นื่

ร้อยละ 33.91 เน่ื่�องจากปัจจัยที�ได้รับ

สำนัื่บสำนุื่นื่ไม่ีค่อยตรงกับความีต้องการ

กับที�ได้แจ้งความีประสำงค์ และจำานื่วนื่ 

ที�ได้รับสำนัื่บสำนุื่นื่ค่อนื่ข้างน้ื่อย ซึึ่�งไม่ีสำมีดุล

กับพ่ื้�นื่ที�แปลงของเกษตรกรเน่ื่�องจาก 

งบประมีาณ์สำนัื่บสำนุื่นื่มีีจำากัด โดยไก่ไข่

เป็นื่ปัจจัยที�สำร้างรายได้และเพ่ื้�อบริโภค 

ได้ค่อนื่ข้างเร็ว เน่ื่�องจากไก่ไข่ที�รับแจก

มีีอายุโตเต็มีวัยสำามีารถึให้ไข่ได้ทันื่ที 

 5. ด้านกิารปฏิิบัติิงานข้องเจ้าหนา้ท่ี่�

และผ้้รับจ้างงาน เกษตรกรส่ำวนื่ใหญ่

มีีความีพึื้งพื้อใจในื่ระดับดีมีาก หร่อ 

คิดเป็นื่ร้อยละ 47.30 โดยเฉพื้าะเจ้า

หน้ื่าที�ของหนื่่วยงานื่ที�ให้การสำนื่ับสำนืุ่นื่
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ช่วยเหล่อเกษตรกร แต่ผู้้้รับจ้างงานื่ 

บางรายยังขาดความีร้้และประสำบการณ์์ 

ด้านื่การเกษตรทำาให้ภารกิจการให้คำาแนื่ะนื่ำา 

กับเกษตรกรยังไม่ีมีีประสิำทธิภาพื้เพีื้ยงพื้อ  

แต่ภารกิจการประสำานื่งานื่ติดต่อสำามีารถึ

ดำาเนิื่นื่การได้ค่อนื่ข้างดี 

 ข้้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนีื่� 

 1. โครงกิารควรเพิ�มกิารประช็าสัมพันธ์์ 

ให้ทัี่�วถึุงเพ้�อให้ครอบคล่มกัิบเกิษติรกิร

ท่ี่กิช็�วงวัยท่ี่�ต้ิองกิารเข้้าร�วมโครงกิาร

ทั�งผู่้านื่ระบบ Social Network หร่อ 

ผู่้านื่ทางการประชาสัำมีพัื้นื่ธ์ของผู้้้นื่ำา

ชุมีชนื่ในื่พ่ื้�นื่ที� 

 2. โครงกิารควรเร� งดำา เ นินกิาร

ให้สอดคล้องกัินเพ้�อให้เกิษติรกิรที่ำา

กิิจกิรรมกิารผลิติได้อย�างม่ประสิที่ธิ์ภาพ  

เช่นื่ การขุดสำระนื่ำ�าและการสำนื่ับสำนืุ่นื่

ปัจจัยการผู้ลิต 
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เรียบเรียงโดย : ส่ำวนื่วิจัยและประเมิีนื่ผู้ล 
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 6

ชลบุรี

 3. หน�วยงานร�วมดำาเนินงานควร

ปรับวิธ่์กิารอบรมให้เข้้าถึุงได้ง�าย และ 

ได้ รับความีร้้เชิงปฏิิบัติโดยสำามีารถึ 

นื่ำาความีร้้มีาใช้ได้ด้วยตนื่เอง ส่ำวนื่เกษตรกร

ม่ีอใหมี่ ที�สำนื่ใจทำาเกษตรทฤษฎีใหมี ่

ควรส่ำงเสำริมีให้เกิดเวที/ช่องทางการ 

แลกเปลี�ยนื่เรียนื่ร้้ระหว่างกันื่ หร่อกับ

เคร่อข่าย ศพื้ก. 

 4. ควรม่หน�วยงานท่ี่� เ ก่ิ� ยว ข้้อง 

เข้้ามาช็�วยเหล้อและแก้ิไข้ปัญ่หา 

ให้กัิบเกิษติรกิรเพ่ื้�อลดค่าใช้จ่ายกรณี์

ผู้้้รับเหมีาไม่ียอมีปรับเปลี�ยนื่ หร่อทำางานื่

ไม่ีเรียบร้อย และวางแผู้นื่การขุดสำระ  

เพ่ื้�อลดปัญหาความีเสีำ�ยงจากฤด้กาล 

 5. หน�วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้้องควรช่็�แจง 

ข้้อจำากัิดในกิารสนับสน่นปัจจัยกิารผลิติ 

กัิ บ ผ้้ เ ข้้ า ร� ว ม โ ค ร ง กิ า ร ร� ว ม กัิ น 

ให้เหมีาะสำมีกับเกษตรกรแต่ละกลุ่มี  

เพ่ื้�อให้สำามีารถึดำาเนิื่นื่กิจกรรมีการเกษตร

ได้อย่างมีีประสิำทธิภาพื้ 

 6. หน�วยงานควรประสานแนะนำา

ช็�องที่างกิารข้อสนับสน่นอ่ปกิรณ์์ส้บนำ�า

ที่างกิารเกิษติรจากิพลังงานที่างเล้อกิ 

ให้กัิบเกิษติรกิรที�มีีเงินื่ทุนื่น้ื่อย เพ่ื้�อลด 

ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร 

 7. กิารคัดเล้อกิผ้้จ้างงาน ควรพจิารณ์า 

ให้เหมาะสมกิบัภารกิิจท่ี่�ต้ิองดำาเนนิกิาร  

เพ้�อให้เ กิิดประโยช็น์ กัิบเกิษติรกิร 

อย�างแท้ี่จริง และผ้้รับจ้างงานบางราย 

ท่ี่�ม่ศักิยภาพ และสนใจควรนำามาจ้างงาน 

หร้อเป็นอาสาสมัครด้านกิารเกิษติร 

ข้องหน�วยงานในสังกัิดกิระที่รวงเกิษติร

และสหกิรณ์์

 8.เม้�อจบโครงกิารเกิษติรกิรต้ิองกิาร 

ให้เจ้าหน้าท่ี่�ข้องหน�วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้้อง  

ลงพ้�นท่ี่�ติิดติามติรวจเย่�ยมเกิษติรกิร

อย�างติ�อเน้�องให้ครบท่ี่กิราย เพ่ื้�อให้ 

การสำนัื่บสำนุื่นื่องค์ความีร้้ หร่อปัจจัย 

การผู้ลิตและข้อแนื่ะนื่ำา เช่นื่ การปรับปรุงดินื่  

การรักษาคุณ์ภาพื้นื่ำ�าในื่สำระและการ 

ด้แลสัำตว์เลี�ยง เป็นื่ต้นื่
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเดือน
มิถุุนายน 2565

ข้าว
	 1.	สัร่ึปภาวะการึผลิี้ต	การึตลี้าด	แลี้ะรึาค์าในปรึะเที่ศ

	 	 1.1	 การึผลิี้ต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

 คาดการณ์์ข้อม้ีล ณ์ เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 62.840 ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลิต 26.922 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก และผู้ลผู้ลิต

ต่อไร่ 428 กิโลกรัมี เพิื้�มีขึ�นื่เมี่�อเทียบกับปีการผู้ลิต 2564/65 ที�มีีพ่ื้�นื่ที� 62.820 ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลิต 26.369 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก  

และผู้ลผู้ลิตต่อไร่ 420 กิโลกรัมี หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 2.10 และร้อยละ 1.90 ตามีลำาดับ เน่ื่�อที�เพื้าะปล้กเพิื้�มีขึ�นื่จาก 

ปีที�ผู่้านื่มีา เน่ื่�องจากคาดว่าจะมีีปริมีาณ์นื่ำ�าฝันื่เพีื้ยงพื้อจากการที�ฝันื่มีาเร็ว และตกต่อเน่ื่�องตั�งแต่ต้นื่ปี 2565 จึงสำามีารถึขยายเน่ื่�อที�

เพื้าะปล้กจากที�นื่าที�ปล่อยว่างเม่ี�อปีที�ผู้า่นื่มีา แต่เพิื้�มีขึ�นื่ไม่ีมีากเน่ื่�องจากพ่ื้�นื่ที�มีีจำากัด ประกอบกับราคาข้าวเปล่อกที�เกษตรกรขายได้

ยังคงอย้่ในื่เกณ์ฑ์์ดี รวมีทั�งเกษตรกรคาดหวังว่าภาครัฐจะมีีมีาตรการเพ่ื้�อช่วยเหล่อเกษตรกรผู้้้ปล้กข้าวอย่างต่อเน่ื่�อง อย่างไรก็ตามี  

มีีบางพ่ื้�นื่ที�ปรับเปลี�ยนื่ไปปล้กพ่ื้ชอ่�นื่ที�ได้รับผู้ลตอบแทนื่ที�ดีกว่า เช่นื่ อ้อยโรงงานื่ การเกษตรแบบผู้สำมีผู้สำานื่ หร่อปล้กพ่ื้ชอ่�นื่ 

ที�มีีต้นื่ทุนื่ตำ�า ด้แลง่ายกว่า เช่นื่ มัีนื่สำำาปะหลัง

 สำำาหรับผู้ลผู้ลิต และผู้ลผู้ลิตต่อไร่ เพิื้�มีขึ�นื่จากปีที�ผู่้านื่มีา เน่ื่�องจากคาดว่าจะมีีปริมีาณ์นื่ำ�าฝันื่เพิื้�มีขึ�นื่ มีีฝันื่ตกสำมีำ�าเสำมีอตลอด 

ฤด้การเพื้าะปล้ก ทำาให้มีีนื่ำ�าเพีื้ยงพื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นื่ข้าว รวมีทั�งไม่ีประสำบภัยแล้งและอุทกภัยเหม่ีอนื่ปีที�ผู่้านื่มีา  

อย่างไรก็ตามี บางพ่ื้�นื่ที�เกษตรกรด้แลแปลงนื่าได้ไม่ีเต็มีที� เพื้ราะราคาปุ�ย สำารเคมีี และนื่ำ�ามัีนื่เช่�อเพื้ลิง ปรับตัวส้ำงขึ�นื่อย่างต่อเน่ื่�อง

   ผลผลิติออกิส้�ติลาด คาดการณ์์ผู้ลผู้ลิตจะเริ�มีออกส่้ำตลาดตั�งแต่เด่อนื่กรกฎาคมี 2565 - พื้ฤษภาคมี 2566 โดยคาดว่า

ผู้ลผู้ลิตจะออกส่้ำตลาดมีากในื่เด่อนื่พื้ฤศจิกายนื่ 2565 ปริมีาณ์ 17.614 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก หร่อร้อยละ 65.42 

รายการ
ปริมาณ์ผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีัากการเก็บเกี�ยวรายเดือน ปี 2564/65

รวม
ก.ค้.64 ส.ค้. ก.ย. ต.ค้. พั.ย. ธ.ค้. ม.ค้.65 ก.พั. มี.ค้. เม.ย. พั.ค้.

- รวมีทั�งประเทศ
 (ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก)

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

- ร้อยละ 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)	ข้าวนาปรัึง	ป	ี2565

   คาดการณ์์ข้อม้ีล ณ์ เด่อนื่มีถุิึนื่ายนื่ 2565 มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 11.217 ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลติ 7.213 ล้านื่ตนัื่ข้าวเปล่อก และผู้ลผู้ลติต่อไร่  

643 กิโลกรัมี เพิื้�มีขึ�นื่จากปีการผู้ลิต 2564 ที�มีีพ่ื้�นื่ที�เพื้าะปล้ก 8.343 ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลิต 5.310 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก ผู้ลผู้ลิตต่อไร่  

637 กิโลกรัมี หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 34.45 ร้อยละ 35.84 และร้อยละ 0.94 ตามีลำาดับ เน่ื่�อที�เพื้าะปล้กมีีแนื่วโน้ื่มีเพิื้�มีขึ�นื่จากปีที�ผู้า่นื่มีา  

เน่ื่�องจากปริมีาณ์นื่ำ�าในื่อ่างเก็บนื่ำ�าส่ำวนื่ใหญ่และปริมีาณ์นื่ำ�าตามีแหล่งนื่ำ�าตามีธรรมีชาติมีีมีากกว่าปีที�ผู่้านื่มีา ซึึ่�งเป็นื่ผู้ลมีาจากในื่

ช่วงเด่อนื่กันื่ยายนื่ และตุลาคมี 2564 มีีพื้ายุโซึ่นื่ร้อนื่เตี�ยนื่หม่้ี และคอมีปาซุึ่ ทำาให้ประเทศไทยมีีฝันื่ตกหนัื่ก และปริมีาณ์นื่ำ�าฝันื่ 

ส้ำงกวา่ค่าปกติ ประกอบกบัเกษตรกรบางสำว่นื่ปล้กชดเชยข้าวนื่าปีที�เสีำยหายจากนื่ำ�าท่วมี โดยขยายเน่ื่�อที�เพื้าะปล้กเพิื้�มีขึ�นื่ในื่พื้่�นื่ที�นื่า 

ที�เคยปล่อยว่าง

 สำำาหรับผู้ลผู้ลิต และผู้ลผู้ลิตต่อไร่ เพิื้�มีขึ�นื่จากปีที�ผู่้านื่มีา เน่ื่�องจากมีีปริมีาณ์นื่ำ�าเพีื้ยงพื้อต่อการเพื้าะปล้ก และการเจริญเติบโต

ของต้นื่ข้าว
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ภาวะเศรึษฐกิจการึเกษตรึ



   ผลผลิติออกิส้�ติลาด คาดการณ์์ผู้ลผู้ลิตเริ�มีออกส่้ำตลาดตั�งแต่เด่อนื่กุมีภาพัื้นื่ธ์ - ตุลาคมี 2565 โดยคาดว่าผู้ลผู้ลิตจะออกส่้ำตลาด 

มีากในื่ช่วงเด่อนื่มีีนื่าคมี - เมีษายนื่ 2565 ปริมีาณ์รวมี 4.055 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก หร่อร้อยละ 56.22 ของผู้ลผู้ลิตข้าวนื่าปรังทั�งหมีด

	 	 1.2	การึตลี้าด

	 	 	 1)	โค์รึงการึสัำาคั์ญภายใต้แผนการึผลิี้ตแลี้ะการึตลี้าดข้าวค์รึบวงจรึ	ปกีารึผลิี้ต	2564/65	ดังน่�

	 	 	 1.1)	 ด้านการึผลิี้ต

    (1) การจัดการปัจจัยการผู้ลิต ได้แก่ โครงการผู้ลิตและกระจายเมีล็ดพัื้นื่ธ์ุข้าว และมีาตรการควบคุมีค่าเช่าที�นื่า

    (2) การเพิื้�มีประสำิทธิภาพื้การผู้ลิตข้าว ได้แก่ โครงการระบบสำ่งเสำริมีการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นื่าแปลงใหญ่) 

โครงการส่ำงเสำริมีการผู้ลติข้าวอินื่ทรีย์ โครงการพัื้ฒนื่าและประยกุต์ใช้เทคโนื่โลยขัี�นื่ส้ำงในื่การผู้ลติพ่ื้ช โครงการเพิื้�มีศักยภาพื้การผู้ลติ

ข้าวหอมีมีะลิทุ่งกุลาร้องไห้ส่้ำมีาตรฐานื่เกษตรอินื่ทรีย์ ภาคตะวันื่ออกเฉียงเหน่ื่อ โครงการพัื้ฒนื่าและส่ำงเสำริมีการเกษตร (ข้าวพัื้นื่ธ์ุ  

กข43 และข้าวเจ้าพ่ื้�นื่นุ่ื่มี) โครงการรักษาระดับปริมีาณ์และคุณ์ภาพื้ข้าว โครงการเพิื้�มีปริมีาณ์นื่ำ�าต้นื่ทุนื่และเพิื้�มีพ่ื้�นื่ที�ระบบส่ำงนื่ำ�า 

ให้พ่ื้�นื่ที�เกษตรกรรมี และการปฏิิบัติทางการเกษตรที�ดีสำำาหรับการผู้ลิตข้าวยั�งย่นื่

    (3) การควบคุมีปริมีาณ์การผู้ลิตข้าว ได้แก่ โครงการบริหารจัดการพ่ื้�นื่ที�เกษตรตามีแผู้นื่ที�การเกษตรเชิงรุก (Zoning 

by Agri-Map) โครงการส่ำงเสำริมีการปล้กพ่ื้ชหลากหลาย โครงการเพิื้�มีประสิำทธิภาพื้การผู้ลิตข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์หลังฤด้ทำานื่า โครงการ

ส่ำงเสำริมีการเลี�ยงสัำตว์และกิจกรรมีที�เกี�ยวเน่ื่�อง โครงการสำ่งเสำริมีการปล้กข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ผู่้านื่ระบบสำหกรณ์์ แผู้นื่การถึ่ายทอด 

ความีร้้การผู้ลิตพ่ื้ชหลังนื่าและการใช้นื่ำ�าในื่การผู้ลิตพ่ื้ชอย่างมีีประสิำทธิภาพื้ และแผู้นื่การผู้ลิตพัื้นื่ธ์ุพ่ื้ชและปัจจัยการผู้ลิต

    (4) การพัื้ฒนื่าชาวนื่า ได้แก่ โครงการพัื้ฒนื่าเกษตรกรปราดเปร่�อง (Smart Farmer)

    (5) การวิจัยและพัื้ฒนื่า ได้แก่ การปรับปรุงพัื้นื่ธ์ุข้าวเจ้าพ่ื้�นื่แข็ง และพัื้นื่ธ์ุข้าวเหนีื่ยว

    (6) การประกันื่ภัยพ่ื้ชผู้ล ได้แก่ โครงการประกันื่ภัยข้าวนื่าปี

    (7) การส่ำงเสำริมีการสำร้างยุง้ฉางให้เกษตรกรและสำถึาบันื่เกษตรกรทั�วประเทศ (รัฐชดเชยดอกเบี�ยร้อยละ 3)

	 	 	 1.2)	ด้านการึตลี้าด

    (1) การพัื้ฒนื่าตลาดสิำนื่ค้าข้าว ได้แก่ โครงการเช่�อมีโยงตลาดข้าวอินื่ทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

    (2) การชะลอผู้ลผู้ลิตออกส่้ำตลาด ได้แก่ โครงการสิำนื่เช่�อชะลอการขายข้าวเปล่อกนื่าปี โครงการสิำนื่เช่�อเพ่ื้�อรวบรวมี

ข้าวและสำร้างม้ีลค่าเพิื้�มีโดยสำถึาบันื่เกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี�ยให้ผู้้้ประกอบการค้าข้าวในื่การเก็บสำต็อก โครงการส่ำงเสำริมี 

ผู้ลักดันื่การส่ำงออกข้าว และโครงการสำนัื่บสำนุื่นื่ค่าบริหารจัดการและพัื้ฒนื่าคุณ์ภาพื้ผู้ลผู้ลิตเกษตรกรผู้้้ปล้กข้าว

    (3) การจัดหาและเช่�อมีโยงตลาดต่างประเทศ ได้แก่ โครงการกระชับความีสัำมีพัื้นื่ธ์และรณ์รงค์สำร้างการรับร้้  

ในื่ศักยภาพื้ข้าวไทย เพ่ื้�อขยายตลาดข้าวไทยในื่ต่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้ไขปัญหาอุปสำรรคทางการค้าข้าวไทยและ 

เสำริมีสำร้างความีเช่�อมัี�นื่

    (4) การส่ำงเสำริมีภาพื้ลักษณ์์และประชาสัำมีพัื้นื่ธ์ข้าว ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ข้าว และนื่วัตกรรมีข้าว ได้แก่ โครงการส่ำงเสำริมีและ

ประชาสัำมีพัื้นื่ธ์ภาพื้ลักษณ์์ข้าวไทยในื่งานื่แสำดงสิำนื่ค้านื่านื่าชาติ และโครงการเสำริมีสำร้างศักยภาพื้สิำนื่ค้าเกษตรนื่วัตกรรมีไทยเพ่ื้�อการ

ต่อยอดเชิงพื้าณิ์ชย์

    (5) การประชาสัำมีพัื้นื่ธ์รณ์รงค์บริโภคข้าวและผู้ลิตภัณ์ฑ์์ข้าวของไทยทั�งตลาดในื่ประเทศและต่างประเทศ

    (6) การประชาสัำมีพัื้นื่ธ์ข้าวไทยในื่กลุ่มีผู้้้บริโภคในื่ต่างประเทศผู่้านื่ส่ำ�อโซึ่เชียลมีีเดีย

รายการ
ปริมาณ์ผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจัากการเก็บเกี�ยวรายเดือน ป ี2565

รวม
ก.พั. 65 มี.ค้. เม.ย. พั.ค้. มิ.ย. ก.ค้. ส.ค้. ก.ย. ต.ค้.

- รวมีทั�งประเทศ (ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก) 0.944 2.051 2.004 1.227 0.538 0.352 0.075 0.018 0.004 7.213

- ร้อยละ 13.09 28.44 27.78 17.01 7.46 4.88 1.03 0.25 0.06 100.00
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	 	 	 2)	มาตรึการึช่วยเหลืี้อเกษตรึกรึผู้ปลูี้กข้าว	ปกีารึผลิี้ต	2564/65

    มีติคณ์ะรัฐมีนื่ตรีเม่ี�อวันื่ที� 25 ตุลาคมี 2564 เห็นื่ชอบโครงการประกันื่รายได้เกษตรกรผู้้้ปล้กข้าว ปี 2564/65 

มีาตรการค่้ขนื่านื่โครงการประกันื่รายได้เกษตรกรผู้้้ปล้กข้าว ปีการผู้ลิต 2564/65 ดังนีื่�

    2.1) โครงกิารประกัินรายได้เกิษติรกิรผ้้ปล้กิข้้าว ปี 2564/65 รอบท่ี่� 1 โดยกำาหนื่ดชนิื่ดข้าว ราคา และปริมีาณ์

ประกันื่รายได้ (ณ์ ราคาความีช่�นื่ไม่ีเกินื่ 15%) ดังนีื่� (1) ข้าวเปล่อกหอมีมีะลิ ราคาประกันื่ตันื่ละ 15,000 บาท ครัวเร่อนื่ละ 

ไม่ีเกินื่ 14 ตันื่ (2) ข้าวเปล่อกหอมีมีะลินื่อกพ่ื้�นื่ที� ราคาประกันื่ตันื่ละ 14,000 บาท ครัวเร่อนื่ละไม่ีเกินื่ 16 ตันื่ (3) ข้าวเปล่อกเจ้า  

ราคาประกันื่ตันื่ละ 10,000 บาท ครัวเร่อนื่ละไม่ีเกินื่ 30 ตันื่ (4) ข้าวเปล่อกหอมีปทุมีธานีื่ ราคาประกันื่ตันื่ละ 11,000 บาท  

ครัวเร่อนื่ละไม่ีเกินื่ 25 ตันื่ และ (5) ข้าวเปล่อกเหนีื่ยว ราคาประกันื่ตันื่ละ 12,000 บาท ครัวเร่อนื่ละไม่ีเกินื่ 16 ตันื่

    2.2) มาติรกิารค้�ข้นานโครงกิารประกัินรายได้เกิษติรกิรผ้้ปล้กิข้้าว ปีกิารผลิติ 2564/65 ประกอบด้วย  

3 โครงการ ได้แก่ 

     (1) โครงกิารสินเช้็�อช็ะลอกิารข้ายข้้าวเปล้อกินาปี ปีกิารผลิติ 2564/65 โดย ธ.ก.สำ. สำนัื่บสำนุื่นื่สิำนื่เช่�อ 

ให้เกษตรกรและสำถึาบันื่เกษตรกรในื่เขตพ่ื้�นื่ที�ปล้กข้าวทั�วประเทศ เพ่ื้�อรักษาราคาข้าวเปล่อกให้มีีเสำถีึยรภาพื้ โดยให้มีีการเก็บข้าว

เปล่อกไว้ในื่ยุ้งฉางของเกษตรกรและสำถึาบันื่เกษตรกร เพื้่�อชะลอผู้ลผู้ลิตออกส่้ำตลาดพื้ร้อมีกันื่เป็นื่จำานื่วนื่มีาก เป้าหมีายจำานื่วนื่  

2 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก วงเงินื่สิำนื่เช่�อต่อตันื่ จำาแนื่กเป็นื่ ข้าวเปล่อกหอมีมีะลิ ตันื่ละ 11,000 บาท ข้าวเปล่อกหอมีมีะลินื่อกพ่ื้�นื่ที�  

ตันื่ละ 9,500 บาท ข้าวเปล่อกเจ้า ตันื่ละ 5,400 บาท ข้าวเปล่อกหอมีปทุมีธานื่ี ตันื่ละ 7,300 บาท และข้าวเปล่อกเหนื่ียว 

เมีล็ดยาว ตันื่ละ 8,600 บาท รวมีทั�งเกษตรกรที�เก็บข้าวเปล่อกในื่ยุง้ฉางตนื่เอง จะได้รับค่าฝัากเก็บและรักษาคุณ์ภาพื้ข้าวเปล่อก 

ในื่อัตราตันื่ละ 1,500 บาท สำำาหรับสำถึาบันื่เกษตรกรที�รับซ่ึ่�อข้าวเปล่อกจากเกษตรกรที�เข้าร่วมีโครงการฯ ได้รับในื่อัตรา ตันื่ละ  

1,000 บาท และเกษตรกรผู้้้ขายข้าวเปล่อก ได้รับในื่อัตรา ตันื่ละ 500 บาท

     (2) โครงกิารสินเช้็�อเพ้�อรวบรวมข้้าวและสร้างม้ลค�าเพิ�มโดยสถุาบันเกิษติรกิร ปีกิารผลิติ 2564/65 โดย  

ธ.ก.สำ. สำนัื่บสำนุื่นื่สิำนื่เช่�อแก่สำถึาบันื่เกษตรกร ประกอบด้วย สำหกรณ์์การเกษตร กลุ่มีเกษตรกร วิสำาหกิจชุมีชนื่ และศ้นื่ย์ข้าวชุมีชนื่ 

เพ่ื้�อรวบรวมีข้าวเปล่อกจำาหน่ื่าย และ/หร่อเพ่ื้�อการแปรร้ป วงเงินื่สิำนื่เช่�อเป้าหมีาย 15,000 ล้านื่บาท คิดอัตราดอกเบี�ยเงินื่ก้้ร้อยละ  

4 ต่อปี โดยสำถึาบันื่เกษตรกรรับภาระดอกเบี�ย ร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี�ยให้สำถึาบันื่เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี

     (3) โครงกิารช็ดเช็ยดอกิเบ่�ยใหผ้้้ประกิอบกิารคา้ข้้าวในกิารเกิบ็สต็ิอกิ ปีกิารผลติิ 2564/65 ผู้้้ประกอบการ

ค้าข้าวรับซ่ึ่�อข้าวเปล่อกเพ่ื้�อเก็บสำต็อก เป้าหมีาย 4 ล้านื่ตันื่ข้าวเปล่อก โดยสำามีารถึรับซ่ึ่�อจากเกษตรกร ได้ตั�งแต่วันื่ที� 1 พื้ฤศจิกายนื่  

2564 - 31 มีีนื่าคมี 2565 (ภาคใต้ 1 มีกราคมี - 30 มิีถุึนื่ายนื่ 2565) และเก็บสำต็อกในื่ร้ปข้าวเปล่อกและข้าวสำาร ระยะเวลา 

การเก็บสำต็อกอย่างน้ื่อย 60 - 180 วันื่ (2 - 6 เด่อนื่) นัื่บแต่วันื่ที�รับซ่ึ่�อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี�ยในื่อัตราร้อยละ 3

    2.3) โครงกิารสนับสน่นค�าบริหารจัดกิารและพัฒนาค่ณ์ภาพผลผลิติเกิษติรกิรผ้้ปล้กิข้้าว ปีกิารผลิติ 2564/65 

ธ.ก.สำ. ดำาเนิื่นื่การโอนื่เงินื่เข้าบัญชีให้เกษตรกรผู้้้ปล้กข้าวที�ขึ�นื่ทะเบียนื่กับกรมีส่ำงเสำริมีการเกษตร เพ่ื้�อบรรเทาความีเด่อดร้อนื่  

ลดต้นื่ทุนื่การผู้ลิต ให้เกษตรกรมีีรายได้เพิื้�มีมีากขึ�นื่ ในื่อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่ีเกินื่ครัวเร่อนื่ละ 20 ไร่ หร่อครัวเร่อนื่ละไม่ีเกินื่  

20,000 บาท ระยะเวลาการโอนื่เงินื่ ตั�งแต่เด่อนื่ กันื่ยายนื่ 2564 - 31 สิำงหาคมี 2565 ระยะเวลาโครงการ ตั�งแต่เด่อนื่  

สิำงหาคมี 2564 – 30 กันื่ยายนื่ 2565

	 	 1.3	การึค้์า

  ภาวกิารณ์์ซ้ื้�อข้ายข้้าวในเด้อนมิถุ่นายน 2565 ข้าวเปล่อกเจ้าที�เกษตรกรขายได้ ราคาส้ำงขึ�นื่เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  

เน่ื่�องจากผู้ลผู้ลิตยังคงเป็นื่ที�ต้องการของผู้้้ประกอบการเพื้่�อเตรียมีแปรร้ปเป็นื่ข้าวสำารส่ำงมีอบตามีคำาสัำ�งซ่ึ่�อที�ทยอยเข้ามีาทั�งจาก

ตลาดภายในื่ประเทศ และต่างประเทศ
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	 	 1.4	การึส่ังออก

  ปี 2564 ไทยส่ำงออกข้าว 6.117 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 107,758 ล้านื่บาท เม่ี�อเทียบกับปี 2563 ที�ส่ำงออก 5.725 ล้านื่ตันื่

ข้าวสำาร ม้ีลค่า 115,914 ล้านื่บาท ปริมีาณ์เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 6.85 แต่ม้ีลค่าลดลงร้อยละ 7.04 (ที�มีา: กรมีศุลกากร)

  ปี 2565 (มี.ค. - เมี.ย.) ไทยส่ำงออกข้าว 2.292 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 39,446 ล้านื่บาท เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปี 2564  

ที�ส่ำงออก 1.501 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 28,915 ล้านื่บาท ทั�งปริมีาณ์และม้ีลค่าเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 52.70 และร้อยละ 36.42  

ตามีลำาดับ (ที�มีา : กรมีศุลกากร)

	 	 1.5	การึนำาเข้า

  ตั�งแต่ ปี 2548 ตามีพัื้นื่ธกรณี์ WTO ไทยจะต้องเปิดตลาดนื่ำาเข้าข้าวตามีพัื้นื่ธกรณี์ในื่ปริมีาณ์ 249,757 ตันื่ ภาษีนื่ำาเข้าข้าว

ในื่โควตาอัตราร้อยละ 30

  ปี 2564 ไทยนื่ำาเข้าข้าว 25,217 ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 382 ล้านื่บาท เม่ี�อเทียบกับปี 2563 ที�นื่ำาเข้า 45,244 ตันื่ข้าวสำาร  

ม้ีลค่า 580 ล้านื่บาท ทั�งปริมีาณ์และม้ีลค่าลดลงร้อยละ 44.26 และร้อยละ 34.14 ตามีลำาดับ (ที�มีา : กรมีศุลกากร)

  ปี 2565 (มี.ค. - เมี.ย.) ไทยนื่ำาเข้าข้าว 2,329 ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 66 ล้านื่บาท เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปี 2564 ที�นื่ำาเข้า  

11,740 ตันื่ข้าวสำาร ม้ีลค่า 133 ล้านื่บาท ทั�งปริมีาณ์และม้ีลค่าลดลงร้อยละ 80.16 และร้อยละ 50.38 ตามีลำาดับ (ที�มีา : กรมีศุลกากร)

	 2.	สัถานการึณ์การึผลิี้ตแลี้ะการึค้์าของโลี้ก
	 	 2.1	สัถานการึณ์ข้าวโลี้ก

	 	 	 1)	การึผลิี้ต

   ผลผลิติข้้าวโลกิ กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ ได้คาดการณ์์ผู้ลผู้ลิตข้าวโลกปี 2565/66 ณ์ เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565  

ผู้ลผู้ลิต 515.348 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร เพิื้�มีขึ�นื่จาก 513.671 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร ในื่ปี 2564/65 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.33

	 	 	 2)	การึค้์าข้าวโลี้ก

   บัญ่ช่็สมด่ลข้้าวโลกิ กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ ได้คาดการณ์์บัญชีสำมีดุลข้าวโลกปี 2565/66 ณ์ เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565  

มีีปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิต 515.348 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร เพิื้�มีขึ�นื่จากปี 2564/65 ร้อยละ 0.33 การใช้ในื่ประเทศ 519.215 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร  

เพิื้�มีขึ�นื่จากปี 2564/65 ร้อยละ 0.94 การส่ำงออก/นื่ำาเข้า 54.255 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร เพิื้�มีขึ�นื่จากปี 2564/65 ร้อยละ 2.63  

และสำต็อกปลายปีคงเหล่อ 183.438 ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร ลดลงจากปี 2564/65 ร้อยละ 2.06

   โดยประเที่ศท่ี่�คาดว�าจะส�งออกิเพิ�มขึ้�น ได้แก่ ออสำเตรเลีย จีนื่ กายานื่า อินื่เดีย ปากีสำถึานื่ ปารากวัย ไทย และอุรุกวัย

   ส�วนประเที่ศท่ี่�คาดว�าจะส�งออกิลดลง ได้แก่ บราซิึ่ล เมีียนื่มีาร์ อีย้ และเวียดนื่ามี

   สำาหรับประเที่ศท่ี่�คาดว�าจะนำาเข้้าเพิ�มขึ้�น ได้แก่ บราซิึ่ล จีนื่ ไอเวอรี�โคสำต์ อียิปต์ อีย้ กานื่า อิรัก มีาดากัสำการ์ เม็ีกซิึ่โก 

โมีซัึ่มีบิก เนื่ปาล แอฟัริกาใต้ สำหรัฐอาหรับเอมิีเรตส์ำ สำหราชอาณ์าจักร และสำหรัฐอเมีริกา 

   ส�วนประเที่ศท่ี่�คาดว�าจะนำาเข้้าลดลง ได้แก่ อินื่โดนีื่เซีึ่ย และมีาลี

   ประเที่ศท่ี่�ม่สต็ิอกิคงเหล้อปลายปีเพิ�มขึ้�น ได้แก่ อินื่เดีย อินื่โดนีื่เซีึ่ย ฟิัลิปปินื่ส์ำ และเวียดนื่ามี

   ส�วนประเที่ศท่ี่�ม่สต็ิอกิคงเหล้อปลายปีลดลง ได้แก่ จีนื่ ปากีสำถึานื่ ไทย และสำหรัฐอเมีริกา 

	 	 2.2	สัถานการึณ์ข้าวของปรึะเที่ศผู้ผลิี้ตแลี้ะผู้บริึโภค์ท่ี่�สัำาคั์ญ	

	 	 	 ไที่ย

   นื่ายเจริญ เหล่าธรรมีทัศน์ื่ นื่ายกสำมีาคมีผู้้้ส่ำงออกข้าวไทย กล่าวว่าสำมีาคมีคาดว่าในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 การส่ำงออก

ข้าวจะอย้่ที�ระดับประมีาณ์ 600,000 - 650,000 ตันื่ เน่ื่�องจากผู้้้ส่ำงออกยังมีีสัำญญาส่ำงมีอบที�ค้างจากเด่อนื่ก่อนื่ๆ อย่้พื้อสำมีควร  
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ในื่ขณ์ะที�ตลาดหลักที�สำำาคัญในื่แถึบตะวันื่ออกกลาง เช่นื่ อิรัก สำหรัฐอาหรับอิมิีเรตส์ำ ตลาดเอเชีย เช่นื่ จีนื่ ญี�ปุ�นื่ ตลาดแอฟัริกา เช่นื่ 

แอฟัริกาใต้ แองโกล่า โมีซัึ่มีบิก รวมีทั�งตลาดอเมีริกา เช่นื่ สำหรัฐอเมีริกา แคนื่าดา ยังคงมีีความีต้องการนื่ำาเข้าอย่างต่อเน่ื่�อง

   ทั�งนีื่� หลังจากที�สำถึานื่การณ์์ด้านื่โลจสิำติกส์ำและการสำง่มีอบมีีทิศทางที�ดีขึ�นื่ ประกอบกบัภาวะคา่เงนิื่บาทยงัคงอย้ใ่นื่ทิศทาง

อ่อนื่ค่า ส่ำงผู้ลให้ราคาข้าวไทยอย้ใ่นื่ระดับที�สำามีารถึแข่งขันื่กับประเทศค่้แข่งได้ โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ์ วันื่ที� 1 มิีถุึนื่ายนื่ 

2565 อย้่ที� 465 เหรียญสำหรัฐฯต่อตันื่ ขณ์ะที�ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนื่ามี อินื่เดีย และปากีสำถึานื่ อย่้ที� 423 - 427, 338 - 342 

และ 373 - 377 เหรียญสำหรัฐฯต่อตันื่ ตามีลำาดับ ด้านื่ราคาข้าวนึื่�งไทย อย้่ที� 480 เหรียญสำหรัฐฯต่อตันื่ ขณ์ะที�ข้าวนึื่�งของอินื่เดีย 

และปากีสำถึานื่อย้่ที� 348 - 352 และ 392 - 396 เหรียญสำหรัฐฯต่อตันื่

   สำำาหรับการส่ำงออกข้าวในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 มีีปริมีาณ์ 548,636 ตันื่ ม้ีลค่า 9,977.6 ล้านื่บาท โดยปริมีาณ์และม้ีลค่า

ส่ำงออก ลดลงร้อยละ 15.3 และร้อยละ 10.0 ตามีลำาดับ เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่มีีนื่าคมี 2565 ที�มีีปริมีาณ์ 647,608 ตันื่ ม้ีลค่า 11,085 

ล้านื่บาท เน่ื่�องจากในื่เด่อนื่เมีษายนื่ที�ผู่้านื่มีา การส่ำงออกข้าวขาว และข้าวนึื่�ง มีีปริมีาณ์ลดลงเม่ี�อเทียบกับเด่อนื่ก่อนื่ ซึึ่�งเป็นื่ผู้ล

มีาจากการที�ราคาข้าวในื่ประเทศเก่อบทุกชนิื่ดปรับตัวส้ำงขึ�นื่มีาก ส่ำงผู้ลให้ราคาส่ำงออกปรับส้ำงขึ�นื่ตามี ทำาให้ผู้้้ซ่ึ่�อบางส่ำวนื่ชะลอ 

การสัำ�งซ่ึ่�อและรับมีอบสิำนื่ค้า

   โดยในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 มีีการส่ำงออกข้าวขาวปริมีาณ์รวมี 199,939 ตันื่ ลดลงร้อยละ 35 เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่มีีนื่าคมี  

โดยส่ำวนื่ใหญ่ส่ำงไปยังประเทศอิรัก ญี�ปุ�นื่ โมีซัึ่มีบิก มีาเลเซีึ่ย แองโกล่า เป็นื่ต้นื่ ขณ์ะที�ข้าวนึื่�ง ส่ำงออกปริมีาณ์ 94,572 ตันื่ ลดลง 

ร้อยละ 18.9 เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่มีีนื่าคมี ส่ำวนื่ใหญ่ยังคงส่ำงไปยังตลาดหลัก ในื่แถึบแอฟัริกา และตะวันื่ออกกลาง เช่นื่ แอฟัริกาใต้  

เยเมีนื่ ไนื่เจอร์ เป็นื่ต้นื่

   อย่างไรก็ตามี ข้าวหอมีมีะลิ (ต้นื่ข้าว) ส่ำงออกปริมีาณ์ 149,594 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 4.6 เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่มีีนื่าคมี  

เน่ื่�องจากมีีการส่ำงออกไปยังตลาดตะวันื่ออกกลางเพิื้�มีขึ�นื่ ขณ์ะที�ตลาดประจำา เช่นื่ สำหรัฐอเมีริกา ฮ่องกง แคนื่าดา สิำงคโปร์  

ก็ยังคงมีีการนื่ำาเข้าอย่างต่อเน่ื่�อง

   จากข้อม้ีลของกรมีศุลกากร การส่ำงออกข้าวในื่ช่วง 4 เด่อนื่แรกของปีนีื่� (มีกราคมี - เมีษายนื่ 2565) มีีปริมีาณ์  

2,291,916 ตันื่ ม้ีลค่า 39,445.8 ล้านื่บาท (1,203.3 ล้านื่เหรียญสำหรัฐฯ) โดยปริมีาณ์ และม้ีลค่าเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 52.7 และร้อยละ  

36.4 ตามีลำาดับ เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปี 2564 ที�ส่ำงออกปริมีาณ์ 1,500,593 ตันื่ ม้ีลค่า 28,914.5 ล้านื่บาท (965.7  

ล้านื่เหรียญสำหรัฐฯ)

   ขณ์ะที� เด่อนื่มีถิึนุื่ายนื่ 2565 นื่ายสำมีเกียรติ กิมีาวหา รองผู้้้จดัการธนื่าคารเพ่ื้�อการเกษตรและสำหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.สำ.)  

เปิดเผู้ยว่า ศ้นื่ย์วิจัยและพัื้ฒนื่านื่วัตกรรมี ธ.ก.สำ. คาดการณ์์ราคาข้าวเปล่อกเจ้าความีช่�นื่ 15% อย้่ที� 8,896 - 9,046 บาท/ตันื่  

เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 3.37 - 5.12 เน่ื่�องจากผู้ลผู้ลิตข้าวนื่าปรังออกส่้ำตลาดลดลงจากการเก็บเกี�ยวข้าวนื่าปรัง รอบที� 1  

และแนื่วโน้ื่มีเงินื่บาทอ่อนื่ค่าลง ทำาให้ประเทศค่้ค้านื่ำาเข้าข้าวจากไทยเพิื้�มีขึ�นื่

   ส่ำวนื่ข้าวเปล่อกหอมีมีะลิ ราคาอย้่ที� 12,604 - 12,799 บาท/ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 1.72 - 3.29 เน่ื่�องจาก 

ราคานื่ำ�ามัีนื่ดิบในื่ตลาดโลกเพิื้�มีขึ�นื่ ทำาให้ประเทศค่้ค้าในื่ตะวันื่ออกกลางมีีรายได้เพิื้�มีขึ�นื่ อาทิ อิรัก อิหร่านื่ ซึ่าอุดิอาระเบีย  

จึงต้องการนื่ำาเข้าข้าวหอมีมีะลิจากไทยเพิื้�มีขึ�นื่ 

   ข้าวเปล่อกเหนีื่ยวเมีล็ดยาว ราคาอย้่ที� 8,744 - 8,806 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ก่อนื่ ร้อยละ 0.35 - 1.07 เน่ื่�องจาก 

มีีความีต้องการใช้ในื่เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประกอบกับความีต้องการนื่ำาเข้าข้าวเหนีื่ยวของจีนื่เพิื้�มีขึ�นื่ เพ่ื้�อใช้ในื่เทศกาลแข่งขันื่เร่อมัีงกร

   ท่ี่�มา : ประชาชาติธุรกิจออนื่ไลน์ื่

	 	 	 กัมพูชา

   สำหพัื้นื่ธ์ข้าวกัมีพ้ื้ชา (CRF) เปิดเผู้ยว่า ในื่ช่วง 5 เด่อนื่แรกของปี 2565 (มีกราคมี - พื้ฤษภาคมี) กัมีพ้ื้ชาส่ำงออกข้าว 

ไปยังจีนื่ประมีาณ์ 149,447 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 23.6 จากช่วงเดียวกันื่ของปี 2564 
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   โดยจีนื่ยงัคงเป็นื่ผู้้้ซ่ึ่�อข้าวรายใหญ่ที�สุำดของกัมีพ้ื้ชา มีีสำดัส่ำวนื่ร้อยละ 52.6 ของปริมีาณ์การส่ำงออกข้าวทั�งหมีดของกัมีพ้ื้ชา 

รองลงมีา ค่อ สำหภาพื้ยุโรป (EU) ซึึ่�งซ่ึ่�อข้าวจากกัมีพ้ื้ชา 88,167 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 49 หร่อคิดเป็นื่สัำดส่ำวนื่ร้อยละ 31 ของปริมีาณ์

การส่ำงออกรวมี 

   สำหพัื้นื่ธ์ฯ ระบุว่า ในื่ช่วงเวลาดังกล่าว กัมีพ้ื้ชาส่ำงออกข้าวขาวทุกชนิื่ดส่้ำตลาดต่างประเทศผู่้านื่บริษัท 53 แห่ง คิดเป็นื่

ปริมีาณ์ 283,675 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่เก่อบร้อยละ 22 และสำร้างรายได้รวมี 173.47 ล้านื่ดอลลาร์สำหรัฐฯ (ประมีาณ์ 5.94 พัื้นื่ล้านื่บาท)

   นื่ายทรง สำราญ ประธานื่สำหพัื้นื่ธ์ฯ กล่าวว่า จีนื่เป็นื่ตลาดขนื่าดใหญ่สำำาหรับข้าวกัมีพ้ื้ชา และกัมีพ้ื้ชามีีแนื่วโน้ื่มีส่ำงออกข้าว

ไปยังจีนื่มีากขึ�นื่ หลังจากความีตกลงหุ้นื่ส่ำวนื่เศรษฐกิจระดับภ้มิีภาค หร่ออาร์เซ็ึ่ป (RCEP) มีีผู้ลบังคับใช้เม่ี�อวันื่ที� 1 มีกราคมี 2565

   “อาร์เซ็ึ่ป จะช่วยอำานื่วยความีสำะดวกด้านื่การค้าสิำนื่ค้าระหว่างกัมีพ้ื้ชาและจีนื่ รวมีถึึงประเทศที�เข้าร่วมีอ่�นื่ๆ ยิ�งขึ�นื่”  

นื่ายสำราญ เปิดเผู้ยกับสำำานัื่กข่าวซิึ่นื่หัว ว่า “ความีตกลงการค้าระดับภ้มิีภาคขนื่าดใหญ่นีื่� ช่วยขยับขยายการเข้าถึึงตลาดสำำาหรับ

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ของกัมีพ้ื้ชา และคิดว่าจะสำามีารถึดึงด้ดนัื่กลงทุนื่ต่างชาติจำานื่วนื่มีากให้เข้ามีาลงทุนื่ในื่หลายภาคส่ำวนื่ ซึึ่�งรวมีถึึง 

ในื่อุตสำาหกรรมีข้าว เพ่ื้�อส่ำงออกผู้ลิตภัณ์ฑ์์สำำาเร็จร้ปไปยังสำมีาชิกความีตกลงฯ ด้วยมีาตรการลดหย่อนื่ภาษี”

   โดยนื่ายสำราญ ประธานื่เจ้าหนื่้าที�บริหารของบริษัท อัมีร้ ไรซึ่์ (กัมีพ้ื้ชา) จำากัด กล่าวเสำริมีว่า ปัจจุบันื่บริษัทส่ำงออก 

ข้าวขาวไปยัง จีนื่ สิำงคโปร์ และออสำเตรเลีย

   ท่ี่�มา : Xinhuathai

	 	 	 เว่ยดนาม

   ภาวะราคาข้าวทรงตัวในื่ระดับส้ำง เน่ื่�องจากมีีความีต้องการข้าวจากประเทศในื่แถึบเอเชีย และแอฟัริกา ขณ์ะที�อุปทานื่

ข้าวในื่ตลาดเริ�มีมีีเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจากมีีการเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตข้าวฤด้การผู้ลิตฤด้ร้อนื่-ฤด้ใบไม้ีร่วง (the summer-autumn crop)  

โดยราคาข้าวขาว 5% อย้่ที�ตันื่ละ 420 - 425 ดอลลาร์สำหรัฐฯ 

   กระทรวงเกษตรและการพื้ฒันื่าชนื่บทของเวียดนื่ามี เปดิเผู้ยว่า นัื่บตั�งแตต้่นื่ปีจนื่ถึึงปจัจบัุนื่ เวียดนื่ามีสำง่ออกขา้วประมีาณ์  

2.86 ล้านื่ตันื่ คิดเป็นื่ม้ีลค่าประมีาณ์ 1,390 ล้านื่ดอลลาร์สำหรัฐฯ โดยปริมีาณ์เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 10.3 แต่ม้ีลค่าลดลงร้อยละ 1  

เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา โดยรายงานื่ระบุว่า ฟิัลิปปินื่ส์ำยังคงเป็นื่ตลาดส่ำงออกข้าวอันื่ดับ 1 ของเวียดนื่ามี  

โดยนื่ำาเข้าข้าวจากเวียดนื่ามีประมีาณ์ 915,000 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 28.3 เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา คิดเป็นื่ 

ม้ีลค่าประมีาณ์ 422.2 ล้านื่ดอลลาร์สำหรัฐ เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 11 เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา

   ขณ์ะที� ราคาข้าวในื่ตลาดโลกมีีแนื่วโนื่้มีลดลงอย่างต่อเน่ื่�องเพื้ราะมีีอุปทานื่ข้าวล้นื่ตลาด โดยในื่เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565  

ราคาส่ำงออกข้าวโดยเฉลี�ยของเวียดนื่ามีลดลงเป็นื่เด่อนื่ที� 2 ติดต่อกันื่ โดยราคาข้าวขาว 5% อย้่ที�ตันื่ละ 415 - 420 ดอลลาร์สำหรัฐฯ  

แต่ราคาข้าวในื่ประเทศของเวียดนื่ามีปรับขึ�นื่เล็กน้ื่อยในื่เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ เน่ื่�องจากปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิตในื่ประเทศมีีจำานื่วนื่ลดลงในื่ช่วง

รอยต่อระหว่างฤด้เพื้าะปล้กฤด้หนื่าว-ฤด้ใบ้ไม้ีผู้ลิกับช่วงฤด้เพื้าะปล้กฤด้ร้อนื่-ฤด้ใบไม้ีร่วง

   ทั�งนีื่� ตามีรายงานื่เบ่�องต้นื่ ในื่ช่วงวันื่ที� 1 - 31 พื้ฤษภาคมี 2565 มีีเร่อบรรทุกสิำนื่ค้าจำานื่วนื่ 53 ลำา ที�เข้ามีารอรับมีอบ

สิำนื่ค้าขึ�นื่เร่อ โดยมีาจอดรอที�ท่าเร่อ Ho Chi Minh port จำานื่วนื่ 42 ลำา และที�ท่าเร่อ My Thoi port จำานื่วนื่ 11 ลำา โดยมีีข้าว 

ที�ส่ำงมีอบขึ�นื่เร่อประมีาณ์ 412,200 ตันื่ ปลายทางไปยังฟิัลิปปินื่ส์ำประมีาณ์ 251,800 ตันื่ ประเทศในื่แถึบแอฟัริกาประมีาณ์  

116,000 ตันื่ คิวบา 30,000 ตันื่ อิตาลี 9,700 ตันื่ ติมีอร์ตะวันื่ออก 4,700 ตันื่

   สำำานัื่กข่าว Bloomberg รายงานื่โดยอ้างถึึงข้อม้ีลของกรมีศุลกากรเวียดนื่ามี (General Department of Vietnam 

Customs) ว่า ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 เวียดนื่ามีส่ำงออกข้าว 710,371 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 27.8 เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่เมีษายนื่ 2565 

และเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 13.5 เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา โดยในื่ช่วง 5 เด่อนื่แรกของปี 2565 (มีกราคมี - พื้ฤษภาคมี 2565) 

เวียดนื่ามีส่ำงออกข้าวแล้วประมีาณ์ 2.8 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 6.9 เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา

19ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 788 กรกฎาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



   ทางด้านื่กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ (USDA) รายงานื่ว่าเม่ี�อเด่อนื่เมีษายนื่ 2565 เวียดนื่ามีส่ำงออกข้าวจำานื่วนื่ 558,084 ตันื่  

เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 6.83 เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่มีีนื่าคมี 2565 ที�ส่ำงออกจำานื่วนื่ 522,382 ตันื่ แต่ลดลงประมีาณ์ร้อยละ 29.1  

เม่ี�อเทียบกับจำานื่วนื่ 787,121 ตันื่ ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2564 โดยในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 ชนิื่ดข้าวที�เวียดนื่ามีส่ำงออก ประกอบด้วย 

ข้าวขาว 5% จำานื่วนื่ 129,531 ตันื่ ข้าวขาว 10% จำานื่วนื่ 2,339 ตันื่ ข้าวขาว 15% จำานื่วนื่ 19,446 ตันื่ ข้าวขาว 25%  

จำานื่วนื่ 23,069 ตันื่ ปลายข้าวขาว จำานื่วนื่ 9,077 ตันื่ ข้าวเหนีื่ยว จำานื่วนื่ 87,902 ตันื่ ข้าวหอมี จำานื่วนื่ 269,350 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ 

จำานื่วนื่ 17,370 ตันื่ โดยส่ำงไปยังตลาดในื่ภ้มิีภาคต่างๆ ดังนีื่�

   1. ตลาดเอเชีย จำานื่วนื่ 447,226 ตันื่ ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำานื่วนื่ 125,687 ตันื่ ข้าวขาว 10% จำานื่วนื่  

2,339 ตันื่ ข้าวขาว 15% จำานื่วนื่ 18,521 ตันื่ ข้าวขาว 25% จำานื่วนื่ 23,069 ตันื่ ปลายข้าวขาว จำานื่วนื่ 6,542 ตันื่ ข้าวเหนีื่ยว 

จำานื่วนื่ 87,484 ตันื่ ข้าวหอมี จำานื่วนื่ 173,610 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ จำานื่วนื่ 9,974 ตันื่

   2. ตลาดแอฟัริกา จำานื่วนื่ 84,674 ตันื่ ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำานื่วนื่ 3,546 ตันื่ ข้าวเหนีื่ยว จำานื่วนื่ 13 ตันื่  

ข้าวหอมี จำานื่วนื่ 80,955 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ จำานื่วนื่ 160 ตันื่

   3. ตลาดยุโรป จำานื่วนื่ 8,203 ตันื่ ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำานื่วนื่ 298 ตันื่ ข้าวเหนีื่ยว จำานื่วนื่ 182 ตันื่ ข้าวหอมี 

จำานื่วนื่ 5,331 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ จำานื่วนื่ 2,392 ตันื่

   4. ตลาดอเมีริกา จำานื่วนื่ 3,322 ตันื่ ประกอบด้วย ข้าวเหนีื่ยว จำานื่วนื่ 87 ตันื่ ข้าวหอมี จำานื่วนื่ 2,709 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ 

จำานื่วนื่ 526 ตันื่

   5. ตลาดโอเชียเนีื่ย จำานื่วนื่ 14,659 ตันื่ ประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำานื่วนื่ 925 ตันื่ ปลายข้าวขาว จำานื่วนื่ 2,535 ตันื่ 

ข้าวเหนีื่ยว จำานื่วนื่ 136 ตันื่ ข้าวหอมี จำานื่วนื่ 6,744 ตันื่ และข้าวอ่�นื่ๆ จำานื่วนื่ 4,319 ตันื่

   ท่ี่�มา : สำมีาคมีผู้้้ส่ำงออกข้าวไทย

	 	 	 ฟิลิิี้ปปนิส์ั

   สำำานัื่กข่าว Reuter รายงานื่ว่า ทางการฟิัลิปปินื่ส์ำระบุว่าได้ขยายระยะเวลาของคำาสัำ�งผู้้้บริหาร (an executive order)  

ที�ออกประกาศเมี่�อปีที�แล้ว ซึึ่�งกำาหนื่ดให้มีีการลดอัตราภาษีศุลกากรสำำาหรับข้าวที�นื่ำาเข้าจากประเทศอ่�นื่ๆ ที�อย้่นื่อกกลุ่นื่เอเชีย 

ตะวันื่ออกเฉียงใต้ลงเหล่อร้อยละ 35 จากอัตราปกติที�ร้อยละ 40 - 50 โดยมีีผู้ลไปจนื่ถึึงสิำ�นื่ปี 2565

   ทั�งนีื่� รัฐบาลกำาลังเร่งควบคุมีอัตราเงินื่เฟ้ัอและลดอัตราภาษีข้าวโพื้ด ซึ่ึ�งเป็นื่ส่ำวนื่หนึื่�งของความีพื้ยายามีที�จะอำานื่วย 

ความีสำะดวกการนื่ำาเข้าอาหารในื่ราคาที�ตำ�าลง นื่อกจากนีื่� ยังประกาศยกเลิกภาษีนื่ำาเข้าถ่ึานื่หินื่ร้อยละ 7 เป็นื่การชั�วคราว  

ซึึ่�งเป็นื่เช่�อเพื้ลิงหลักในื่การผู้ลิตไฟัฟ้ัา

   ด้านื่สำำานัื่กข่าว Manila Standard รายงานื่โดยอ้างถึึงกระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA)  

ว่าฟิัลิปปินื่ส์ำอาจจะหันื่ไปนื่ำาเข้าข้าวจากอินื่เดียหากประเทศผู้้้ผู้ลิตข้าวในื่เอเชียตะวันื่ออกเฉียงใต้ ทั�งไทยและเวียดนื่ามีมีีการ 

ปรับขึ�นื่ราคาและจัดตั�งกลุ่มีประเทศผู้้้ส่ำงออกข้าว (rice cartel) ตามีที�มีีรายงานื่ข่าวไปก่อนื่หน้ื่านีื่�ว่า ประเทศไทยและเวียดนื่ามี

กำาลังพิื้จารณ์าเร่�องดังกล่าว

   ปลัดกระทรวงเกษตรให้สัำมีภาษณ์์ว่า ก่อนื่หนื่้านีื่�ฟิัลิปปินื่ส์ำออกคำาสัำ�งลดภาษีนื่ำาเข้าข้าวจากอินื่เดียลงเหล่ออัตรา 

ร้อยละ 35 จากอัตราที�อัตรา 50 ซึึ่�งตามีปกติภาษีนื่ำาเข้าข้าวสำำาหรับประเทศนื่อกอาเซีึ่ยนื่กำาหนื่ดไว้ที�ร้อยละ 50 ปลัดกระทรวงเกษตร

ยังระบุว่า เม่ี�อเร็วๆ นีื่� มีีข่าวว่าประเทศไทยได้ประกาศแผู้นื่การที�จะสำร้างข้อตกลงกับเวียดนื่ามี เพ่ื้�อเพิื้�มีอำานื่าจต่อรองทางการค้า

และหาทางลดต้นื่ทุนื่การผู้ลิตที�เพิื้�มีส้ำงขึ�นื่

   แหล่งข่าวระบุว่า ข้าวจากอินื่เดียมีีราคาถ้ึกกว่าเมี่�อเทียบกับข้าวจากเวียดนื่ามีและไทย แต่มีีปัญหาด้านื่การขนื่สำ่ง  

แต่หากประเทศอาเซีึ่ยนื่มีีการจัดตั�งกลุ่มีประเทศผู้้้ส่ำงออกข้าว รัฐบาลฟิัลิปปินื่ส์ำก็กำาลังเตรียมีแผู้นื่ทางเล่อกอ่�นื่ไว้

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 788 กรกฎาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร20

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



โดย นื่.สำ.ปองวดี จรังรัตน์ื่
นื่.สำ.อินื่ทุชญา ปานื่ปวง

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

   กระทรวงการคลัง (the Department of Finance) ระบุว่า ในื่ช่วง 5 เด่อนื่แรกของปีนีื่� (มีกราคมี - พื้ฤษภาคมี 2565) 

ฟิัลิปปินื่ส์ำนื่ำาเข้าข้าวแล้วประมีาณ์ 1.26 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 43.3 เม่ี�อเทียบกับจำานื่วนื่ 883,068 ตันื่ ในื่ช่วงเดียวกันื่

ของปีที�ผู่้านื่มีา

   สำำานัื่กงานื่ศุลกากร (The Bureau of Customs) สำามีารถึจัดเก็บรายได้ในื่ช่วง 5 เด่อนื่แรกของปีนีื่� ประมีาณ์ 7.35  

พัื้นื่ล้านื่เปโซึ่ (ประมีาณ์ 140 ล้านื่ดอลลาร์สำหรัฐฯ) เพิื้�มีขึ�นื่ประมีาณ์ร้อยละ 18.6 เมี่�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา  

โดยรัฐบาลจะเก็บภาษีนื่ำาเข้าข้าวเพ่ื้�อนื่ำาไปสำนัื่บสำนุื่นื่ภาคอุตสำาหกรรมีข้าวของประเทศผู่้านื่กองทุนื่ ส่ำงเสำริมีความีสำามีารถึ 

ในื่การแข่งขันื่ของข้าว (the Rice Competitiveness Enhancement Fund; RCEF) ตามีที�กำาหนื่ดไว้ในื่กฎหมีายว่าด้วยภาษี 

นื่ำาเข้าข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL)

   ซึึ่�งตามีกฎหมีายว่าด้วยภาษีนื่ำาเข้าข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL) รัฐบาลได้ตั�งงบประมีาณ์ไว้ปีละ 10  

พัื้นื่ล้านื่เปโซึ่ (ประมีาณ์ 196 ล้านื่ดอลลาร์สำหรัฐฯ) เพ่ื้�อเป็นื่ทุนื่สำนัื่บสำนุื่นื่ทางการเงินื่แก่โครงการสำนัื่บสำนุื่นื่ชาวนื่า เช่นื่ การไถึพื้รวนื่

พ่ื้�นื่ที�เกษตรกรรมี การขยายความีคุ้มีครองการประกันื่พ่ื้ชผู้ล และการส่ำงเสำริมีความีหลากหลายทางพ่ื้ชผู้ล เป็นื่ต้นื่

   ท่ี่�มา : สำมีาคมีผู้้้ส่ำงออกข้าวไทย

	 3.	รึาค์าข้าวไที่ยในเดือนมิถ่นายน	2565	ม่ดังน่�
	 	 3.1	รึาค์าข้าวท่ี่�เกษตรึกรึขายได้

   ข้้าวเปล้อกิเจ้านาปีหอมมะลิ เฉลี�ยตันื่ละ 13,945 บาท ราคาส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 12,832 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 

ร้อยละ 8.67 และส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 10,797 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 29.16

   ข้้าวเปล้อกิเจ้าความช้็�น 15% เฉลี�ยตันื่ละ 9,134 บาท ราคาส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 8,741 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 

ร้อยละ 4.50 และส้ำงจากตันื่ละ 8,474 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 7.79

	 	 3.2	รึาค์าขายส่ังตลี้าดกร่ึงเที่พฯ

   ข้้าวสารหอมมะลิ ชั็�น 2 (ใหม�) เฉลี�ยตันื่ละ 31,267 บาท ราคาส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 30,934 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 

2565 ร้อยละ 1.08 และส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 21,498 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 45.44

   ข้้าวสารเจ้า 5% (ใหม�) เฉลี�ยตันื่ละ 14,342 บาท ราคาลดลงจากตันื่ละ 14,592 ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565  

ร้อยละ 1.71 แต่ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 12,993 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 10.38

	 	 3.3	รึาค์าส่ังออก	เอฟิ.โอ.บ่

   ข้้าวหอมมะลิ 100% (ใหม�) เฉลี�ยตันื่ละ 908 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (31,315 บาท/ตันื่) ราคาลดลงจากตันื่ละ 939 ดอลลาร์

สำหรัฐฯ (32,034 บาท/ตันื่) ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 3.30 (ลดลงในื่ร้ปเงินื่บาทร้อยละ 2.24) แต่ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ  

749 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (23,399 บาท/ตันื่) ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 21.23 (ส้ำงขึ�นื่ในื่ร้ปเงินื่บาทร้อยละ 33.83)

   ข้้าว 5% เฉลี�ยตันื่ละ 452 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (15,589 บาท/ตันื่) ราคาลดลงจากตันื่ละ 464 ดอลลาร์สำหรัฐฯ  

(15,851 บาท/ตันื่) เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 2.59 (ลดลงในื่ร้ปเงินื่บาทร้อยละ 1.65) และลดลงจากตันื่ละ 460 ดอลลาร์

สำหรัฐฯ (14,363 บาท/ตันื่) ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 1.74 (ส้ำงขึ�นื่ในื่ร้ปเงินื่บาทร้อยละ 8.54)

หมายเหต่ิ : อัตราแลกเปลี�ยนื่ 1 ดอลลาร์สำหรัฐฯ เท่ากับ 34.4879 (อัตราแลกเปลี�ยนื่ 2 สัำปดาห์ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565)
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ตารื่างท่�	1	ผลิผลิิตข่�าวโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 32.650 34.909 35.850 34.600 35.850 1.80 36.000 0.42

บราซิึ่ล 8.204 7.140 7.602 8.001 7.276 -1.25 7.100 -2.42

พื้ม่ีา 13.200 13.200 12.650 12.600 12.352 -1.78 12.500 1.20

กัมีพ้ื้ชา 5.554 5.742 5.740 5.783 5.862 1.16 5.940 1.33

จีนื่ 148.873 148.490 146.730 148.300 148.990 0.00 149.000 0.01

อินื่เดีย 112.760 116.480 118.870 124.370 129.660 3.51 130.500 0.65

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 37.000 34.200 34.700 34.500 34.400 -1.36 34.600 0.58

ญี�ปุ�นื่ 7.787 7.657 7.611 7.573 7.640 -0.49 7.550 -1.18

เกาหลีใต้ 3.972 3.868 3.744 3.507 3.882 -1.43 3.772 -2.83

เนื่ปาล 3.431 3.736 3.696 3.743 3.417 -0.06 3.665 7.26

ไนื่จีเรีย 4.470 5.294 5.314 5.148 5.255 3.00 5.355 1.90

ปากีสำถึานื่ 7.450 7.202 7.414 8.420 8.700 4.78 8.900 2.30

ฟิัลิปปินื่ส์ำ 12.235 11.732 11.927 12.416 12.474 0.96 12.411 -0.51

ไที่ย 20.577 20.340 17.655 18.863 19.650 -1.66 19.800 0.76

เวียดนื่ามี 27.657 27.344 27.100 27.381 27.331 -0.22 27.400 0.25

สำหรัฐฯ 5.659 7.107 5.877 7.224 6.090 1.64 5.801 -4.75

อ่�นื่ 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

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565
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ตารื่างท่�	2	บัญช่สมดุลิข่�าวโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่ข้าวสำาร

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

สำต็อกต้นื่ปี 150.422 163.742 177.153 177.153 182.282 4.74 187.305 2.76

ผู้ลผู้ลิต 494.849 498.219 499.150 509.286 513.671 0.97 515.348 0.33

นื่ำาเข้า 48.288 43.920 45.361 45.361 52.867 2.16 54.255 2.63

ใช้ในื่ประเทศ 481.665 484.992 494.021 494.021 514.380 1.51 519.215 0.94

ส่ำงออก 48.288 43.920 45.361 45.361 52.867 2.16 54.255 2.63

สำต็อกปลายปี 163.742 177.153 182.282 182.282 187.305 3.02 183.438 -2.06

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565

ตารื่างท่�	3	ปัรื่ิมาณการื่ส่งออกข่�าวข่องโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

อาร์เจนื่ตินื่า 0.375 0.388 0.335 0.400 0.320 -2.83 0.320 0.00

ออสำเตรเลีย 0.262 0.134 0.042 0.072 0.250 -6.90 0.280 12.00

บราซิึ่ล 1.245 0.954 1.240 0.782 0.850 -9.17 0.650 -23.53

พื้ม่ีา 2.750 2.700 2.300 1.900 2.300 -6.84 2.100 -8.70

กัมีพ้ื้ชา 1.300 1.350 1.350 1.850 1.400 4.74 1.400 0.00

จีนื่ 2.059 2.720 2.265 2.407 2.250 0.55 2.400 6.67

อีย้ 0.527 0.506 0.543 0.413 0.440 -5.48 0.420 -4.55

กายานื่า 0.448 0.511 0.552 0.406 0.440 -2.63 0.450 2.27

อินื่เดีย 11.791 9.813 14.577 21.238 21.000 21.25 22.000 4.76

ปากีสำถึานื่ 3.913 4.550 3.934 3.928 4.350 0.65 4.600 5.75

ปารากวัย 0.653 0.689 0.803 0.640 0.640 -1.13 0.700 9.37

ไที่ย 11.213 7.562 5.706 6.062 7.000 -10.98 7.500 7.14

ตุรกี 0.213 0.202 0.234 0.241 0.230 3.36 0.230 0.00

อุรุกวัย 0.802 0.809 0.969 0.704 0.820 -0.94 0.850 3.66

เวียดนื่ามี 6.590 6.581 6.167 6.272 6.500 -0.75 6.400 -1.54

สำหรัฐฯ 2.776 3.142 2.858 2.915 2.650 -1.66 2.650 0.00

อ่�นื่ ๆ 1.371 1.309 1.486 1.609 1.427 2.91 1.305 -8.55

รวม 48.288 43.920 45.361 51.839 52.867 3.53 54.255 2.63

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565
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ตารื่างท่�	4	ปัรื่ิมาณการื่น่�าเข่�าข่�าวข่องโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บราซิึ่ล 0.575 0.691 0.876 0.685 0.800 6.73 0.850 6.25

จีนื่ 4.500 2.800 3.200 4.921 5.600 10.53 6.000 7.14

ไอเวอรี�โคสำต์ 1.500 1.350 1.100 1.450 1.450 0.04 1.500 3.45

อียิปต์ 0.230 0.665 0.309 0.326 0.800 19.48 0.850 6.25

เอธิโอเปีย 0.600 0.520 0.700 0.850 0.950 15.15 0.950 0.00

อีย้ 1.628 1.794 1.993 1.861 2.100 5.61 2.200 4.76

กานื่า 0.830 0.900 0.850 1.050 0.950 4.33 1.000 5.26

กินีื่ 0.865 0.530 0.670 0.940 0.800 4.26 0.800 0.00

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 2.350 0.600 0.550 0.650 0.750 -19.78 0.650 -13.33

อิหร่านื่ 1.250 1.400 1.125 0.875 1.200 -5.37 1.200 0.00

อิรัก 1.237 1.263 0.970 1.280 1.250 0.34 1.350 8.00

ญี�ปุ�นื่ 0.670 0.678 0.676 0.662 0.685 0.20 0.685 0.00

มีาดากัสำการ์ 0.390 0.440 0.450 0.560 0.700 15.15 0.750 7.14

มีาเลเซีึ่ย 0.800 1.000 1.220 1.150 1.200 9.97 1.200 0.00

มีาลี 0.250 0.300 0.300 0.300 0.800 26.19 0.700 -12.50

เม็ีกซิึ่โก 0.776 0.740 0.843 0.759 0.800 0.87 0.820 2.50

โมีซัึ่มีบิก 0.530 0.635 0.655 0.700 0.700 6.76 0.760 8.57

เนื่ปาล 0.700 0.620 0.980 1.240 1.350 22.22 1.400 3.70

ไนื่จีเรีย 2.100 1.800 1.800 2.100 2.200 2.50 2.200 0.00

ฟิัลิปปินื่ส์ำ 2.500 2.900 2.450 2.950 3.000 3.89 3.000 0.00

ซึ่าอุดิอาระเบีย 1.290 1.425 1.613 1.200 1.400 -0.08 1.400 0.00

เซึ่เนื่กัล 1.100 1.000 1.050 1.250 1.250 4.90 1.250 0.00

แอฟัริกาใต้ 1.071 0.944 1.000 1.000 1.000 -0.79 1.025 2.50

สำหรัฐอาหรับเอมิีเรตส์ำ 0.775 0.850 0.850 0.750 0.900 1.75 1.000 11.11

สำหราชอาณ์าจักร 0.536 0.587 0.654 0.600 0.650 4.16 0.660 1.54

สำหรัฐฯ 0.916 0.982 1.210 0.979 1.125 4.16 1.200 6.67

อ่�นื่ ๆ 18.319 16.506 17.267 20.751 18.457 2.47 18.855 2.16

รวม 48.288 43.920 45.361 51.839 52.867 3.53 54.255 2.63

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565
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ตารื่างท่�	5	การื่บริื่โภคข่�าวข่องโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคลาเทศ 35.200 35.400 35.700 36.100 36.500 0.93 36.800 0.82

บราซิึ่ล 7.650 7.350 7.300 7.350 7.300 -0.93 7.300 0.00

พื้ม่ีา 10.200 10.250 10.400 10.500 10.500 0.82 10.500 0.00

กัมีพ้ื้ชา 4.200 4.300 4.350 4.300 4.400 0.93 4.500 2.27

จีนื่ 142.509 142.920 145.230 150.293 155.840 2.32 156.600 0.49

อิยิปต์ 4.200 4.200 4.300 4.300 4.050 -0.49 4.000 -1.23

อินื่เดีย 98.669 99.160 101.950 101.071 106.960 1.82 107.500 0.50

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 37.000 36.300 36.000 35.400 35.200 -1.24 35.050 -0.43

ญี�ปุ�นื่ 8.600 8.400 8.350 8.200 8.200 -1.19 8.150 -0.61

เนื่ปาล 4.101 4.376 4.521 4.971 4.717 4.16 5.065 7.38

ไนื่จีเรีย 6.750 6.950 7.050 7.150 7.250 1.73 7.450 2.76

ปากีสำถึานื่ 3.350 3.200 3.400 3.800 4.100 5.93 4.400 7.32

ฟิัลิปปินื่ส์ำ 13.250 14.100 14.300 14.450 15.200 3.04 15.350 0.99

ไที่ย 11.000 11.800 12.300 12.700 13.000 4.16 13.100 0.77

เวียดนื่ามี 21.500 21.200 21.250 21.450 21.500 0.12 21.550 0.23

สำหรัฐฯ 4.299 4.577 4.586 4.847 4.715 2.45 4.541 -3.69

อ่�นื่ 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

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565
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ตารื่างท่�	6	สต็อกข่�าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ประมีาณ์การเด่อนื่ มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

ประเที่ศ ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
ปี 2564/65

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลติ�างร้อยละ 
(1) และ (2)

จีนื่ 109.000 115.000 116.500 116.500 113.000 0.85 109.000 -3.54

อินื่เดีย 22.600 29.500 33.900 37.000 38.700 13.91 39.700 2.58

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 5.563 4.063 3.313 3.060 3.010 -14.03 3.210 6.64

ปากีสำถึานื่ 1.431 0.948 1.149 1.899 2.154 16.33 2.061 -4.32

ฟิัลิปปินื่ส์ำ 2.288 3.520 3.597 3.763 4.237 13.87 4.298 1.44

ไที่ย 2.852 4.080 3.979 4.280 4.130 8.20 3.530 -14.53

เวียดนื่ามี 1.034 1.097 1.180 2.639 2.770 32.96 2.820 1.81

สำหรัฐฯ 0.933 1.424 0.910 1.387 1.222 5.27 1.085 -11.21

อ่�นื่ 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

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565
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มันสำาปะหลัง
การึผลิี้ต
 ผู้ลผู้ลติมีนัื่สำำาปะหลงั ปี 2566 (จะเริ�มีออก 
ส่้ำตลาดตั�งแต่เด่อนื่ตุลาคมี 2565 – กันื่ยายนื่  
2566) คาดว่า มีีพ่ื้�นื่ที�เก็บเกี�ยว 10.389  
ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลิต 35.800 ล้านื่ตันื่ และผู้ลผู้ลิต
ต่อไร่ 3.446 ตันื่ เม่ี�อเทียบกับปี 2565  
ที�มีีพ่ื้�นื่ที�เก็บเกี�ยว 10.179 ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลิต 
34.691 ล้านื่ตันื่ และผู้ลผู้ลิตต่อไร่ 3.408 ตันื่  
พื้บว่า พ่ื้�นื่ที�เก็บเกี�ยว ผู้ลผู้ลิต และผู้ลผู้ลิต 
ต่อไร่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 2.06 ร้อยละ 3.20  
และร้อยละ 1.12 ตามีลำาดับ โดยเด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565 คาดว่าจะมีีผู้ลผู้ลิตออกส่้ำ
ตลาด 0.663 ล้านื่ตันื่ (ร้อยละ 1.91 ของ
ผู้ลผู้ลิตทั�งหมีด)
 ทั� ง นีื่�ผู้ลผู้ลิตมัีนื่สำำาปะหลังปี 2566  
จะออกส่้ำตลาดมีากในื่ช่วงเด่อนื่มีกราคมี–  
มีีนื่าคมี 2566 ปริมีาณ์ 21.11 ล้านื่ตันื่  
(ร้อยละ 58.98 ของผู้ลผู้ลิตทั�งหมีด) 

การึตลี้าด	
 กิารส�งออกิผลิติภัณ์ฑ์์มันสำาปะหลัง
เด้อนพฤษภาคม 2565 สร่ปได้ดังน่� 
 มันเส้น มีีปริมีาณ์ส่ำงออก 0.963 ล้านื่ตันื่  
ม้ีลค่า 8,539 ล้านื่บาท ลดลงจากปริมีาณ์  
1.098 ล้านื่ตันื่ ม้ีลค่า 9,039 ล้านื่บาท  
ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา คิดเป็นื่ร้อยละ 12.30  
และร้อยละ 5.53 ตามีลำาดับ
 มันอัดเม็ด มีีปริมีาณ์ส่ำงออก 0.024  
ล้านื่ตันื่ ม้ีลค่า 223.46 ล้านื่บาท

 แป้งมันสำาปะหลัง มีีปริมีาณ์ส่ำงออก  
0.306 ล้านื่ตันื่ ม้ีลค่า 5,141 ล้านื่บาท  
ส้ำงขึ�นื่จากปริมีาณ์ 0.297 ล้านื่ตันื่ ม้ีลค่า  
4,872 ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา คิดเป็นื่
ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 5.52 ตามีลำาดับ 
 แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร มีีปริมีาณ์ 
ส่ำงออก 0.096 ล้านื่ตันื่ ม้ีลค่า 2,730  
ล้านื่บาท ส้ำงขึ�นื่จากปริมีาณ์ 0.090 ล้านื่ตันื่  
ม้ีลค่า 2,441 ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  
คิดเป็นื่ร้อยละ 6.67 และร้อยละ 11.84 
ตามีลำาดับ

รึาค์า
 ความเคล้�อนไหวข้องราคามันสำาปะหลัง 
ในเด้อนมิถุ่นายน 2565 สร่ปได้ดังน่�
	 1.	รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้	ณ	
รึะดับไร่ึนา
  1 .1  ราคา หัว มัีนื่สำำาปะห ลังสำด 
ที�เกษตรกรขายได้ ณ์ ระดับไร่นื่า เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 2.55 บาท ส้ำงขึ�นื่จากราคา
กิโลกรัมีละ 2.51 บาท ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 1.59 และส้ำงขึ�นื่จากราคากโิลกรมัีละ  
1.91 บาท ในื่ช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 33.51
  1.2 ราคามัีนื่เส้ำนื่ที�เกษตรกรขายได้  
ณ์ ระดับไร่นื่า เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 7.04 บาท  
ลดลงจากราคากิโลกรัมีละ 7.32 บาท  
ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.83 แต่ส้ำงขึ�นื่ 
จากราคากิโลกรัมีละ 5.87 บาท ในื่ช่วง
เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 19.93

โดย นื่.สำ.อภิสำรา ปภสัำสำรศิริ
 นื่ายจิรายุ จะเรียมีพัื้นื่ธุ์
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 2.	รึาค์าขายส่ังในตลี้าด
กร่ึงเที่พฯ
  2.1 ราคาขายส่ำงมัีนื่เส้ำนื่ เฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 9.13 บาท ส้ำงขึ�นื่จากราคา
กิโลกรัมีละ 8.90 บาท ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 2.58 และส้ำงขึ�นื่จากราคากโิลกรมัีละ  
7.37 บาท ในื่ช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 23.88
  2.2 ราคาขายส่ำงแป้งมัีนื่ประเภท 
สำตาร์ช ชั�นื่พิื้เศษ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 17.45 บาท  
ส้ำงขึ�นื่จากราคากิโลกรัมีละ 16.88 บาท  
ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.38 และส้ำงขึ�นื่
จากราคากิโลกรัมีละ 13.95 บาท ในื่ช่วง
เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 25.09
	 3.	รึาค์าส่ังออก	เอฟิ.โอ.บ่ 
  3.1 ราคาส่ำงออกมัีนื่เส้ำนื่ ราคาเฉลี�ย
ตันื่ละ 291 ดอลลารส์ำหรัฐฯ ส้ำงขึ�นื่จากตนัื่ละ  
288 ดอลลาร์สำหรัฐฯ ในื่เด่อนื่ที�ผู้่านื่มีา 
ร้อยละ 1.04 และส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 260 
ดอลลาร์สำหรัฐฯในื่ช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่
มีาร้อยละ 11.92
  3.2 ราคาส่ำงออกแป้งมัีนื่สำำาปะหลัง  
ราคาเฉลี�ยตันื่ละ 535 ดอลลาร์สำหรัฐฯ  
ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 516 ดอลลาร์สำหรัฐฯ  
ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.68 และส้ำงขึ�นื่
จากตันื่ละ 483 ดอลลาร์สำหรัฐฯ ในื่ช่วง
เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 10.77
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ข้้าวโพด
เลี�ยงสัตว์
การึผลิี้ต
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดคะเนื่

ผู้ลผู้ลิตข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์โลกปี 2565/66  

(ณ์ เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565) มีีปริมีาณ์  

1,185.81 ล้านื่ตันื่ ลดลงจาก 1,216.07 ล้านื่ตันื่  

ในื่ปี 2564/65 ร้อยละ 2.49 โดยบราซึ่ิล  

อาร์เจนื่ตินื่า แม็ีกซิึ่โกแอฟัริกาใต้ รัสำเซีึ่ย  

แคนื่าดา อินื่โดนื่ี เซีึ่ย และเอธิ โอเปีย  

ผู้ลิตได้ลดลง ส่ำงผู้ลให้ผู้ลผู้ลิตในื่ภาพื้รวมี 

ของโลกลดลง

การึค้์า
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดคะเนื่ความี 

ต้องการใช้ ข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ของโลก  

ปี 2565/66 มีีปริมีาณ์ 1,186.28 ล้านื่ตันื่ 

ลดลงจาก 1,198.39 ล้านื่ตันื่ ในื่ปี 2564/65 

ร้อยละ 1.01 โดย จีนื่ บราซึ่ิล เมี็กซิึ่โก  

อินื่เดีย เวียดนื่ามี อินื่โดนีื่เซีึ่ย และรัสำเซีึ่ย  

มีีความีต้องการใช้ลดลง สำำาหรับการค้าของ

โลกมีี 183.20 ล้านื่ตันื่ ลดลงจาก 189.13 

ล้านื่ตันื่ ในื่ปี 2564/65 ร้อยละ 3.13  

โดย บราซิึ่ล รัสำเซีึ่ย แอฟัริกาใต้ และปารากวัย  

ส่ำงออกลดลง ประกอบกับผู้้้นื่ำาเข้า เช่นื่  

เม็ีกซิึ่โก เวียดนื่ามี อิหร่านื่ ซึ่าอุดีอาระเบีย  

เปร้ ตุรกีบังกลาเทศ กัวเตมีาลา และ

สำาธารณ์รัฐโดมิีนิื่กันื่ มีีการนื่ำาเข้าลดลง

 เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 (1 - 15 มิีถุึนื่ายนื่  

2565) มีีปริมีาณ์การส่ำงออกข้าวโพื้ด 

เลี�ยงสัำตว์ 1,148 ตันื่ (สำมีาคมีพ่ื้อค้าข้าวโพื้ด

และพ่ื้ชพัื้นื่ธ์ุไทย)

รึาค์า	
 สร่ปราคาข้้าวโพดเล่�ยงสัติว์เด้อน

มิถุ่นายน 2565 ม่ดังน่�

 ราคาข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ที�เกษตรกรขายได้ 

ความีช่�นื่ไมี่เกินื่ 14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

10.52 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 10.30 บาท  

ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 2.14 

และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 8.07 บาท  

ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 30.36 

สำำาหรับข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ความีช่�นื่เกินื่  

14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 8.01 บาท ส้ำงขึ�นื่ 

จากกิโลกรัมีละ 7.96 บาท ของเด่อนื่

พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 0.63 แตส้่ำงขึ�นื่จาก

กิโลกรัมีละ 6.35 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 

2564 ร้อยละ 26.14

 ราคาข้าวโพื้ดเลี�ยงสัำตว์ขายส่ำงในื่ตลาด

กรุงเทพื้ฯ ที�โรงงานื่อาหารสำัตว์รับซ่ึ่�อเฉลี�ย

กิโลกรัมีละ 12.95 บาท ลดลงจากกิโลกรัมีละ  

13.12 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 

ร้อยละ 1.30 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  

9.86 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  

ร้อยละ 31.34 สำำาหรับราคาขายส่ำงที�ไซึ่โล 

รับซ่ึ่�อสัำปดาห์นีื่�ไม่ีมีีรายงานื่ราคา 

 ราคาส่ำงออก เอฟั.โอ.บี. เฉลี�ยตันื่ละ  

385.00 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (13,377.00 บาท/ตันื่)  

ลดลงจากตันื่ละ 388.00 ดอลลาร์สำหรัฐฯ

(13,250.00 บาท/ตันื่) ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี  

2565 ร้อยละ 0.77 แต่ส้ำงขึ�นื่ในื่ร้ปของ 

เงินื่บาท ตันื่ละ 127.00 บาท เม่ี�อเทียบกับ

เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 เฉลี�ยตันื่ละ 315.00 

ดอลลาร์สำหรัฐฯ (9,941.00 บาท/ตันื่)  

ส้ำงขึ�นื่ร้อยละ 22.22 และส้ำงขึ�นื่ในื่ร้ปของ 

เงินื่บาทตันื่ละ 3,436.00 บาท

 ราคาซ่ึ่�อขายล่วงหนื่้าในื่ตลาดชิคาโก

เด่อนื่กรกฎาคมี 2565 ข้าวโพื้ดเมีล็ดเหล่อง

อเมีริกันื่ชั�นื่ 2 เฉลี�ยตันื่ละ 301.45 ดอลลาร์

สำหรัฐฯ (10,591.00 บาท/ตันื่) ลดลงจาก 

ตันื่ละ 314.17 ดอลลารส์ำหรฐัฯ (10,862.00 

บาท/ตันื่) ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565  

ร้อยละ 4.05 และลดลงในื่ร้ปของเงินื่บาท 

ตันื่ละ 271.00 บาท เม่ี�อเทียบกับเด่อนื่

มิีถุึนื่ายนื่ 2564 เฉลี�ยตันื่ละ 271.65 ดอลลาร์

สำหรัฐฯ ( 9,828.00 บาท/ตันื่) ส้ำงขึ�นื่ร้อยละ  

10.97 และส้ำงขึ�นื่ในื่ร้ปของเงินื่บาทตันื่ละ  

763.00 บาทบัญช่สมดุลิข่�าวโพิดโลิก
(คาดคะเนื่เม่ี�อวันื่ที� 10 มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

รายกิาร 2564/65 2565/66 ร้อยละผลติ�าง

สำต็อกต้นื่ปี 293.25 310.92 6.03
ผู้ลผู้ลิต 1,216.07 1,185.81 -2.49
นื่ำาเข้า 189.13 183.20 -3.13
ส่ำงออก 189.13 183.20 -3.13

ใช้ในื่ประเทศ 1,198.39 1,186.28 -1.01
สำต็อกปลายปี 310.92 310.45 -0.15

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565

โดย นื่.สำ.จิราพื้ร ปานื่พื้รมี
นื่.สำ.พัื้ทริยา วงศ์พื้รมี

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้้าวฟ่า่งเลี�ยงสัตว์
การึผลิี้ต
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดคะเนื่
ผู้ลผู้ลิตข้าวฟั�างโลก ปี 2565/66 (ณ์ เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565) มีีปริมีาณ์ 62.66 ล้านื่ตันื่ 
เพิื้�มีขึ�นื่จาก 62.33 ล้านื่ตันื่ ของปี 2564/65 
ร้อยละ 0.53 โดยประเทศ ไนื่จีเรีย ซ้ึ่ดานื่ 
เม็ีกซิึ่โก เอธิโอเปีย อาร์เจนื่ตินื่า บ้ร์กินื่าฟัาโซึ่  
ไนื่เจีย มีาลี โบลิเวีย และสำหภาพื้ยุโรป  
ผู้ลิตได้เพิื้�มีขึ�นื่

การึค้์า
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดคะเนื่ความี
ต้องการใช้ข้าวฟั�างโลก ปี 2565/66 มีี 62.75 
ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 62.32 ล้านื่ตันื่ ของปี 
2564/65 ร้อยละ 0.69 โดย ไนื่จเีรีย เม็ีกซิึ่โก 
ซ้ึ่ดานื่ บ้ร์กินื่าฟัาโซึ่ ไนื่เจีย มีาลีอาร์เจนื่ตินื่า  
โบลิเวีย และชาด มีีความีต้องการใช้เพิื้�มีขึ�นื่  

ด้านื่การค้าโลกคาดว่ามีี 11.05 ล้านื่ตันื่  
ลดลงจาก 12.41 ล้านื่ตันื่ ของปี 2564/65 
ร้อยละ 10.96 โดยสำหรัฐอเมีริกา อาร์เจนื่ตินื่า  
ออสำเตรเลีย เคนื่ยา ย้เครนื่ และโบลิเวีย  
ส่ำงออกลดลง ประกอบกับจีนื่ ญี�ปุ�นื่ เคนื่ยา  

แม็ีกซิึ่โก ซ้ึ่ดานื่ใต้ ซ้ึ่ดานื่ ชิลี เอริเทรีย  
และเอธิโอเปีย นื่ำาเข้าลดลง
 ราคาขา้วฟั�างแดงคละที�เกษตรกรขายได้
เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 ไม่ีมีีรายงานื่ราคา

บัญช่สมดลุิข่�าวฟา่งโลิก
(คาดคะเนื่เม่ี�อวันื่ที� 10 มิีถุึนื่ายนื่ 2565)

หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

รายกิาร 2564/65 2565/66 ร้อยละผลติ�าง

สำต็อกต้นื่ปี 4.00 4.01 0.25
ผู้ลผู้ลิต 62.33 62.66 0.53
นื่ำาเข้า 12.41 11.05 -10.96
ส่ำงออก 12.41 11.05 -10.96

ใช้ในื่ประเทศ 62.32 62.75 0.69
สำต็อกปลายปี 4.01 3.91 -2.49

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565

ถัุ�วเขี้ยว
การึผลิี้ต
 ถัึ�วเขียว ปี 2565/66 คาดการณ์์ ณ์ เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565 (ผู้ลผู้ลิตออกส่้ำตลาดตั�งแต่
เด่อนื่กรกฎาคมี 2565 - มิีถุึนื่ายนื่ 2566) 
มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 701,931 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 
105,689 ตันื่ และผู้ลผู้ลติต่อไร่ 151 กิโลกรมัี 
เม่ี�อเทียบกับปี 2564/65 ที�มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก  
743,180 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 108,474 ตันื่ และ
ผู้ลผู้ลิตต่อไร่ 146 กิโลกรัมี พื้บว่าเน่ื่�อที� 
เก็บเกี�ยวลดลงร้อยละ 5.55 ผู้ลผู้ลิตลด
ลงร้อยละ 2.57 แต่ผู้ลผู้ลิตต่อไร่เพิื้�มีขึ�นื่ 
ร้อยละ 3.43

รึาค์า
 ความีเคล่�อนื่ไหวของราคาในื่เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีดังนีื่�
	 รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้
 ถัึ� ว เขียวผิู้วมัีนื่เมีล็ดใหญ่ชนิื่ดคละ  
เด่อนื่นีื่� เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 24.71 บาท  
ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 24.35 บาท ของ 
เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 1.48  
และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 21.80 บาท  
ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 13.37

 ถัุ�วเข่้ยวผิวดำาช็นิดคละ ไม่ีมีีรายงานื่
ราคา
		 รึาค์าขายส่ังตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ถัึ�วเขียวผิู้วมัีนื่เกรดเอ เด่อนื่นีื่�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 32.00 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
29.30 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565  
ร้อยละ 9.22 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
30.00 ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 6.67
 ถัึ�วเขียวผิู้วมัีนื่เกรดบี เด่อนื่นีื่� เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 23.00 บาท คงตัวเท่ากับเด่อนื่ 

ที�ผู่้านื่มีา แต่ลดลงจากกิโลกรัมีละ 27.05 
ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 14.96
  ถัึ�วเขียวผิู้วดำาคละ ชั�นื่ 1 เด่อนื่นีื่� 
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 41.00 บาท ส้ำงขึ�นื่จาก
กิโลกรัมีละ 40.10 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี  
2565 ร้อยละ 2.24 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
35.00 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 17.14
 ถัึ�วเขียวผิู้วดำาคละ ชั�นื่ 2 เด่อนื่นีื่�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 25.50 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
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ผลิผลิิตถั�วเหลิ่องข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�ส�าคัญ
หนื่่วย : ล้านื่ตนัื่

ประเที่ศ 2564/65 2565/66

บราซิึ่ล 126.00 149.00
สำหรัฐอเมีริกา 120.71 126.28
อาร์เจนื่ตินื่า 43.40 51.00

จีนื่ 16.40 17.50
อินื่เดีย 11.90 11.50

ปารากวัย 4.20 10.00
แคนื่าดา 6.27 6.30
อ่�นื่ ๆ 23.11 23.79

รวม 351.99 395.37

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade June 2022

25.05 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 
ร้อยละ 1.80 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
22.00 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 15.91
 ถัึ�วนิื่�วนื่างแดง เด่อนื่นีื่�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
40.00 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 38.20 บาท  
ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 4.71 
และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 34.19 บาท  
ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 16.99
	 รึาค์าส่ังออก	เอฟิ.โอ.บ่.
 ถัึ�วเขียวผิู้วมัีนื่เกรดเอ เด่อนื่นีื่�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 33.02 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
30.32 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565  
ร้อยละ 8.91 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  

โดย นื่.สำ.ยุพื้ยง นื่ามีวงษา
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย นื่างสำาวภัทรวดี จันื่ทร์มีา
นื่ายภาณุ์พัื้นื่ธ์ คำาวังสำง่า

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

31.02 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 6.45
 ถัึ�วเขียวผิู้วมัีนื่เกรดบี เด่อนื่นีื่� เฉลี�ย
กิโลกรัมี 23.96 บาท ลดลงจากกิโลกรัมีละ  
23.97 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 
ร้อยละ 0.03 และลดลงจากกิโลกรัมีละ  
28.04 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 14.55
 ถัึ�วเขียวผิู้วดำาคละ ชั�นื่ 1 เด่อนื่นีื่�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 42.09 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
41.19 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 
ร้อยละ 2.18 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
36.05 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 16.75

 ถัึ�วเขียวผิู้วดำาคละ ชั�นื่ 2 เด่อนื่นีื่�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 26.48 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
26.03 บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 
ร้อยละ 1.71 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  
22.96 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  
ร้อยละ 15.32
 ถัึ�วนิื่�วนื่างแดง เด่อนื่นีื่�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ
 40.88 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 39.07 
บาท ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 
4.63 และส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 35.04 บาท
 ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 16.68

ถัุ�วเหลือง
ด้านการึผลิี้ต
	 ในปรึะเที่ศ
 ในื่ปี 2565/66 มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 0.085 
ล้านื่ไร่ ผู้ลผู้ลติ 22,993 ตันื่ ลดลงจาก 0.088 
ล้านื่ไร่ และ 23,482 ตันื่ ในื่ปี 2564/65  
ร้อยละ 3.41 และร้อยละ 2.08 ตามีลำาดับ 
แต่มีีผู้ลผู้ลิตต่อไร่ 270 กิโลกรัมี เพิื้�มีขึ�นื่จาก  
267 กิโลกรัมี ในื่ปี 2564/65 ร้อยละ 1.12 
	 ต่างปรึะเที่ศ
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ ประมีาณ์การ
ผู้ลผู้ลิตถัึ�วเหล่องโลกปี 2565/66 ประจำา
เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีประมีาณ์ 395.37 
ล้านื่ตันื่ ส้ำงขึ�นื่จาก 351.99 ล้านื่ตันื่ ของปี
ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 10.97
	 สัถานการึณ์ในต่างปรึะเที่ศ
 สำำานัื่กข่าวต่างประเทศรายงานื่วา่ ในื่ชว่ง
เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 จีนื่นื่ำาเข้าถัึ�วเหล่อง
จากบราซิึ่ลอย้่ที� 7.79 ล้านื่ตันื่ ลดลงจาก  
9.23 ล้านื่ตันื่ ในื่ช่วงเด่อนื่เดียวกันื่ของ 
ปีที�ผู่้านื่มีา แต่นื่ำาเข้าจากสำหรัฐอเมีริกาอย้่ที�  
1.73 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 0.24 ล้านื่ตันื่  
ในื่ช่วงเด่อนื่เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา โดย 
ผู้้้ซ่ึ่�อชาวจีนื่หันื่ไปใช้ถัึ�วเหล่องของสำหรัฐฯ  
เพ่ื้�อผู้ลกำาไรที�ดีขึ�นื่ในื่ช่วงฤด้การส่ำงออก 
ถัึ�วเหล่องของบราซิึ่ลที�มีีจุดส้ำงสุำด เน่ื่�องจาก
สำภาพื้อากาศที�เลวร้ายทำาให้ราคาเมีล็ด 
พ่ื้ชนื่ำ�ามัีนื่ในื่ประเทศอเมีริกาใต้ส้ำงขึ�นื่ 

ด้านรึาค์า
	 ในปรึะเที่ศ
 ราคาที�เกษตรกรขายได้ของถัึ�วเหล่อง
ชนิื่ดคละในื่เด่อนื่นีื่� ไม่ีมีีรายงานื่ราคา
 ราคาขายส่ำง ณ์ ตลาดกรุงเทพื้ฯ ของ
ถัึ�วเหล่องสำกัดนื่ำ�ามัีนื่ในื่เด่อนื่นีื่� ไม่ีมีีรายงานื่
ราคา
ต่างปรึะเที่ศ
 ราคาถัึ�วเหล่องซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า ณ์ ตลาด
ชิคาโก เฉลี�ยบุชเชลละ 1,690.96 เซึ่นื่ต์  
(21.83 บาท/กก.) ส้ำงขึ�นื่จากบุชเชลละ  
1,683.13 (21.38 บาท/กก.) ในื่เด่อนื่ 
ที�ผู่้านื่มีารอ้ยละ 0.47 และส้ำงขึ�นื่จากบชุเชลละ  

1,439.11 เซึ่นื่ต์ (16.76 บาท/กก.) ในื่เด่อนื่
เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 17.50
 ราคากากถัึ�วเหล่องซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า  
ณ์ ตลาดชิคาโก เฉลี�ยตันื่ละ 424.12 ดอลลาร์
สำหรัฐฯ (14.91 บาท/กก.) ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ  
418.69 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (14.47 บาท/กก.)  
ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 1.30 และส้ำงขึ�นื่
จากตันื่ละ 369.44 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (11.71 
บาท/กก.) ในื่เด่อนื่เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 14.80
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ถัุ�วลิสง
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิี้ต
 ถัึ�วลิสำง ปี 2565/66 คาดการณ์์ ณ์ เด่อนื่

มิีถุึนื่ายนื่ 2565 (ผู้ลผู้ลิตออกส่้ำตลาดตั�งแต่

เด่อนื่กรกฎาคมี 2565 ถึึง มิีถุึนื่ายนื่ 2566)  

มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 68,174 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 24,530 ตันื่  

และผู้ลผู้ลิตต่อไร่ 360 กิโลกรัมี เม่ี�อเทียบกับ 

ปี 2564/65 ที�มีีเน่ื่�อที�เพื้าะปล้ก 70,265 ไร่  

ผู้ลผู้ลิต 25,074 ตันื่ และผู้ลผู้ลิตต่อไร่  

357 กิโลกรัมี พื้บว่า เน่ื่�อที�เพื้าะปล้กและผู้ลผู้ลิต 

ลดลงร้อยละ 2.98 และร้อยละ 2.17 ตามีลำาดับ  

แต่ผู้ลผู้ลิตต่อไร่เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.84

 ความเคล้�อนไหวข้องราคาในเด้อน

มิถุ่นายน 2565 ม่ดังน่�

	 รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้
 ถัึ�วลิสำงทั�งเปล่อกสำด เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

24.10 บาท ลดลงจากกิโลกรัมีละ 31.33 บาท  

ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 23.06 

และลดลงจากกิโลกรัมีละ 30.09 บาท  

ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 19.90

 ถัึ�วลิสำงทั�งเปล่อกแห้ง เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

50.88 บาท ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 40.64 บาท  

ของเด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 25.20 

และลดลงจากกิโลกรัมีละ 42.83 บาท ของ

เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564 ร้อยละ 18.79

	 รึาค์าขายส่ังตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ถัึ�วลิสำงกะเทาะเปล่อกชนิื่ดคัดพิื้เศษ

เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 65.50 บาท คงตัวเท่ากับ 

ผลิผลิิตถั�วลิิสงข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�ส�าคัญ
หนื่่วย : ล้านื่ตนัื่

ประเที่ศ 2564/65 2565/66 อัติรากิารเติิบโติ (%)

สำาธารณ์รัฐประชาชนื่จีนื่ 18.20 18.30 0.55
อินื่เดีย 6.80 7.00 2.94
อ่�นื่ ๆ 25.22 25.57 1.39

รวม 50.22 50.87 1.29

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,June 2022

ผลิผลิิตแลิะการื่กรื่ะจายผลิผลิิตถั�วลิิสงโลิก
หน่ื่วย : ล้านื่ตันื่

รายกิาร 2564/65 2565/66 อัติรากิารเติิบโติ (%)

ผู้ลผู้ลิต 50.22 50.87 1.29

นื่ำาเข้า 4.00 4.17 4.25

ส่ำงออก 4.63 4.68 1.08

สำกัดนื่ำ�ามัีนื่ 20.06 20.10 0.20

สำต็อกปลายปี 4.33 4.30 -0.69

ท่ี่�มา : Oilseeds : World Market and Trade,June 2022

เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา แต่ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  

57.50 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  

ร้อยละ 13.91

 ถัึ�วลิสำงกะเทาะเปล่อกชนิื่ดคัดธรรมีดา 

เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 60.50 บาท คงตัวเท่ากับ 

เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา แต่ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  

54.00 บาท ของเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2564  

ร้อยละ 12.04

ต่างปรึะเที่ศ
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดการณ์์

โดย นื่.สำ.ยุพื้ยง นื่ามีวงษา
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มนำ�ามัน
การึผลิี้ต
 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า

ปี 2565 ผู้ลผู้ลิตปาล์มีนื่ำ�ามัีนื่เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่

จะมีีประมีาณ์ 1.665 ล้านื่ตันื่ คิดเป็นื่นื่ำ�ามัีนื่

ปาล์มีดิบ 0.300 ล้านื่ตันื่ ลดลงจากผู้ลผู้ลิต

ปาล์มีทะลาย 1.684 ล้านื่ตันื่ คิดเป็นื่

นื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีดิบ 0.303 ล้านื่ตันื่ของเด่อนื่

ภาวการณ์์ผู้ลิตถัึ�วลิสำงโลก ปี 2565/66  

ณ์ มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีผู้ลผู้ลิต 50.87 ล้านื่ตันื่  

ส้ำงขึ�นื่จาก 50.22 ล้านื่ตันื่ ของปี 2564/65 

ร้อยละ 1.29 หร่อคิดเป็นื่ร้อยละ 7.86  

ของผู้ลผู้ลิตพ่ื้ชนื่ำ�ามัีนื่ของโลก โดยถัึ�วเหล่อง  

เรปซีึ่ด และเมีล็ดทานื่ตะวันื่ ปี 2565/66  

มีีปริมีาณ์ 395.37 ล้านื่ตันื่ 80.80 ล้านื่ตันื่ 

และ 49.22 ล้านื่ตันื่ ตามีลำาดับ
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ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



ฝ้้าย
ในปรึะเที่ศ
	 รึาค์า
 ร าคาฝั้ า ยดอก ทั� ง เ มีล็ ดชนื่ิ ดคละ 
ที�เกษตรกรขายได้เด่อนื่นีื่�ไม่ีมีีรายงานื่ราคา

ต่างปรึะเที่ศ	
	 การึผลิี้ต
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐฯ คาดการณ์์
ผู้ลผู้ลิตฝ้ัายโลกปี 2565/66 ณ์ เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีปริมีาณ์ 26.40 ล้านื่ตันื่ 
เพิื้�มีขึ�นื่จาก 25.46 ล้านื่ตันื่ของปี 2564/65 
ร้อยละ 3.69
	 การึค้์า	
 กระทรวงเกษตรสำหรฐัฯ คาดการณ์์ความี
ต้องการใช้ฝ้ัายโลก ปี 2565/66 มีีปริมีาณ์  
26.46 ล้านื่ตันื่ ลดลงจาก 26.50 ล้านื่ตันื่  
ของปี 2564/65 ร้อยละ 0.15 ด้านื่การ 
นื่ำาเข้า มีีปริมีาณ์ 10.34 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 
9.72 ล้านื่ตันื่ ของปี 2564/65 ร้อยละ 6.38 
ด้านื่การส่ำงออก มีีปริมีาณ์ 10.34 ล้านื่ตันื่  
เพิื้�มีขึ�นื่จาก 9.83 ล้านื่ตันื่ ของปี 2564/65 
ร้อยละ 5.19

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เด่อน่มิถุน่ายน่	2565)	
หนื่่วย : ล้านื่ตนัื่

รายกิาร ปี 2564/65 ปี 2565/66 ผลติ�างร้อยละ

สำต็อกต้นื่ปี 19.18 18.06 -5.84
ผู้ลผู้ลิต 25.46 26.40 3.69
นื่ำาเข้า 9.72 10.34 6.38

ใช้ในื่ประเทศ 26.50 26.46 -0.15
ส่ำงออก 9.83 10.34 5.19

สำต็อกปลายปี 18.06 18.02 -0.22

ท่ี่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565

ค์วามเค์ลืี้�อนไหวของรึาค์าฝ้้ายใน
ตลี้าดโลี้กปรึะจำาเดือนมิถ่นายน	
2565	สัร่ึปได้ดังน่�
 ราคาซ่ึ่�อ - ขายล่วงหน้ื่าเพ่ื้�อส่ำงมีอบเด่อนื่
กรกฎาคมี 2565 ทำาสัำญญาเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 
เฉลี�ยปอนื่ด์ละ 141.42 เซึ่นื่ต์ (กิโลกรัมีละ  
109.32 บาท) ลดลงจากปอนื่ด์ละ 145.25 
เซึ่นื่ต์ (กิโลกรัมีละ 110.71 บาท) ของเด่อนื่
พื้ฤษภาคมี 2565 ร้อยละ 2.64 (ลดลง 
ในื่ร้ปเงินื่บาทกิโลกรัมีละ 1.39 บาท)  

และเพิื้�มีขึ�นื่จากปอนื่ด์ละ 84.93 เซึ่นื่ต์  
(กิโลกรัมีละ 58.89 บาท) ของเด่อนื่
พื้ฤษภาคมี 2564 ร้อยละ 66.51 (เพิื้�มีขึ�นื่
ในื่ร้ปเงินื่บาทกิโลกรัมีละ 50.43 บาท)

โดย นื่.สำ.ส่ำองสำกณ์ บุญเกิด 
นื่.สำ.สุำดารัตน์ื่ ผู้ลพิื้บ้ลย์

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า สัำญญา FCPOc3  

ส่ำงมีอบเด่อนื่กันื่ยายนื่ ส้ำงขึ�นื่ร้อยละ 2.38  

ไปอย้่ที�ตันื่ละ 4,775 ริงกิต

รึาค์า
 ราคาผู้ลปาล์มีทั�งทะลายที�เกษตรกรขายได้ 

เด่อนื่นีื่� เฉลี�ยกิโลกรมัีละ 9.72 บาท ลดลงจาก 

กิโลกรัมีละ 10.12 บาท ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา 

ร้อยละ 3.95 แต่ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ  

5.68 บาท ในื่เด่อนื่เดียวกันื่ของปีที�ผู้่านื่มีา

ร้อยละ 71.13 

 ราคาขายส่ำงนื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีดิบ ณ์ ตลาด

กรุงเทพื้ฯ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 53.11 บาท  

ลดลงจากกิโลกรัมีละ 56.73 บาท ในื่เด่อนื่ 

ที� ผู่้านื่มีาร้อยละ 6.38 แต่ส้ำงขึ�นื่จาก 

กิโลกรัมีละ 33.00 บาท ในื่เด่อนื่เดียวกันื่ 

ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 60.94 

 ราคานื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีดิบซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า  

ณ์ ตลาดมีาเลเซีึ่ยเฉลี�ยตันื่ละ 5,736.40  

โดย นื่.สำ.ยุพื้ยง นื่ามีวงษา
นื่างอัมีพิื้กา เพื้ชรเสำถีึยร

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ริงกิต (46.13 บาท/กก.) ลดลงจากตันื่ละ 

6,941.71 ริงกิต (55.30 บาท/กก.) ในื่เด่อนื่

ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 17.36 แต่ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 

3,761.48 ริงกิต (29.07 บาท/กก.) ในื่เด่อนื่

เดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 52.50 

 ราคานื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีดิบซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า  

ณ์ ตลาดรอตเตอร์ดัมี เฉลี�ยตันื่ละ 1,562.83 

ดอลลาร์สำหรัฐฯ (54.88 บาท/กก.) ลดลงจาก 

ตันื่ละ 1,696.75 ดอลลาร์สำหรัฐฯ (58.70 

บาท/กก.) ในื่เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 7.89  

แต่ส้ำงขึ�นื่จากตันื่ละ 1,061.88 ดอลลาร์สำหรัฐฯ  

(33.66 บาท/กก.) ในื่เด่อนื่เดียวกันื่ของ 

ปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 47.18 

พื้ฤษภาคมี คิดเป็นื่ร้อยละ 1.13 และรอ้ยละ  

0.99 ตามีลำาดับ

การึตลี้าด
 ผู้ลผู้ลิตปาล์มีนื่ำ�า มัีนื่ของมีาเล เซีึ่ย 

ในื่ครึ�งปีหลังยงัคงมีีแนื่วโน้ื่มีลดลง เน่ื่�องจาก

มีาเลเซีึ่ยยังเผู้ชิญกับปัญหาขาดแคลนื่

แรงงานื่และปุ�ย ซึึ่�งต้นื่ทุนื่ปุ�ยของปาล์มี

นื่ำ�ามัีนื่คิดเป็นื่ประมีาณ์ร้อยละ 40 ของ

ต้นื่ทุนื่การผู้ลิตทั�งหมีด โดยภาครัฐของ

มีาเลเซีึ่ยคาดการณ์์ว่านื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีในื่ปี 2565  

จะเพิื้�มีขึ�นื่จากปก่ีอนื่ไปอย้ที่� 23 - 25 ล้านื่ตนัื่  

แต่สำมีาคมีนื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีแห่งมีาเลเซีึ่ยคาดการณ์์ 

ว่าจะมีีนื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีอย่้ที� 18.50 – 18.70 ล้านื่ตันื่  

เพื้ราะการขาดแรงงานื่และปุ�ยจะส่ำงผู้ลทำาให้ 

ผู้ลผู้ลิตลดลง ปริมีาณ์นื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีที�มีีแนื่วโน้ื่มี 

ลดลงอาจจะทำาใหร้าคานื่ำ�ามัีนื่ปาล์มีในื่ตลาด

ปรับตัวส้ำงขึ�นื่ ส่ำวนื่สำถึานื่การณ์์ในื่ตลาด 

ซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่า Bursa Malaysia พื้บว่า
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รื่าคาน่��าตาลิทรื่ายดิบตลิาดนิ่วยอร์ื่ก	หมายเลิข่	11	(เซน่ต์/ปัอน่ด์)

ตลาดปิดทำาการเน่ื่�องในื่วันื่จ้นื่ทีนื่ธ์ วันื่ประกาศเลิกทาสำของสำหรัฐฯ

รื่าคาน่��าตาลิทรื่ายข่าวตลิาดลิอน่ดอน่	หมายเลิข่	5	(เหรื่่ยญสหรัื่ฐฯ/เมตรื่ิกตนั่)

เด้อนกิำาหนดราคา ราคาส้งส่ด ราคาติำ�าส่ด ราคาปิดเม้�อวันท่ี่� 20 มิ.ย.65 ราคาปิดเม้�อวันท่ี่� 20 พ.ค.65 เปล่�ยนแปลง เพิ�ม(+),ลด(-)

สำ.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

พื้.ค.-66 508.60 505.70 508.50 524.30 -15.80

สำ.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
การึผลิี้ต
 ผู้ลผู้ลิตยางพื้าราของไทยในื่ช่วงเด่อนื่
มีกราคมี – พื้ฤษภาคมี ปี 2565 มีีปริมีาณ์ 
1.359 ล้านื่ตันื่ (1.380 ล้านื่ตันื่ยางดิบ) ลดลง
ร้อยละ 1.88 เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของ
ปี 2564 ที�มีีผู้ลผู้ลิต 1.385 ล้านื่ตันื่ (1.406 
ล้านื่ตันื่ยางดิบ) โดยช่วงที�ผู้ลผู้ลิตออกส่้ำ
ตลาดมีากของปี 2565 คาดว่าอย่้ในื่ช่วง
เด่อนื่กันื่ยายนื่ – ธันื่วาคมี โดยมีีผู้ลผู้ลิตออก
ส่้ำตลาดร้อยละ 44.90 ของปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิต
ทั�งปี ทางด้านื่การผู้ลิตยางพื้าราในื่ภาพื้รวมี
ของโลก สำมีาคมีประเทศผู้้้ผู้ลิตยางธรรมีชาติ  
(ANRPC) คาดการณ์์ว่าในื่ปี 2565 ผู้ลผู้ลิต
ยางพื้าราโลกมีีประมีาณ์ 14.17 ล้านื่ตันื่  
เพิื้�มีขึ�นื่จากป ี2564 ร้อยละ 1.72 ที�มีีปริมีาณ์  
13.93 ล้านื่ตันื่ 

การึตลี้าด
 การส่ำงออกยางพื้าราของไทยในื่ช่วง
เด่อนื่มีกราคมี – พื้ฤษภาคมี ปี 2565  
มีีปริมีาณ์ 1.892 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ  
8.49 จากช่วงเวลาเดียวกันื่ของปี 2564  
ที�มีีปริมีาณ์ 1.744 ล้านื่ตันื่ ทางด้านื่ความี
ต้องการใช้ยางพื้าราในื่ภาพื้รวมีของโลกในื่ปี  
2565 มีีประมีาณ์การความีต้องการใช้ยาง 
14.65 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จากปี 2564 ร้อยละ 
2.16 ที�มีีปริมีาณ์ 14.34 ล้านื่ตันื่

รึาค์า
 1. ราคาท่ี่�เกิษติรกิรข้ายได้เฉล่�ยทัี่�ง
ประเที่ศ 
 1) ยางแผู้่นื่ดิบคุณ์ภาพื้ที�  1 ราคา
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 62.68 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก  
62.14 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 
0.54 บาท หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.87 
 2) ยางแผู่้นื่ดิบคุณ์ภาพื้ที� 2 ราคาเฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 62.18 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก  

61.64 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 
0.54 บาท หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.88
 3) ยางแผู่้นื่ดิบคุณ์ภาพื้ที� 3 ราคาเฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 61.68 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก  
61.14 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 
0.54 บาท หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.88
 4) ยางก้อนื่คละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
26.25 บาท ลดลงจาก 26.26 บาท ของเด่อนื่
ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 0.01 บาท หร่อลดลง
ร้อยละ 0.04
 5) เศษยางคละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
24.76 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก 24.61 บาท ของเด่อนื่ 
ที�ผู้่านื่มีา กิโลกรัมีละ 0.15 บาท หร่อ 
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.61
 6) นื่ำ�ายางสำดคละ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 
57.25 บาท ลดลงจาก 59.73 บาท ของเด่อนื่
ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 2.48 บาท หร่อลดลง
ร้อยละ 4.15

อ้อยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในปรึะเที่ศ
 ไม่ีมีีรายงานื่  

โดย นื่.สำ.สุำดารินื่ทร์ รอ
ดมีณี์นื่.สำ.สุำดารัตน์ื่ ผู้ลพิื้บ้ลย์

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ต่างปรึะเที่ศ	
 ไม่ีมีีรายงานื่  
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 2. ราคาส�งออกิ เอฟ.โอ.บ่. ซ้ื้�อข้ายล�วง
หน้าส�งมอบเด้อนกิรกิฎาคม 2565 
 ณ์ ที่�าเร้อกิร่งเที่พ 
 1) ยางแผู่้นื่รมีควันื่ชั�นื่ 1 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 74.39 บาท ลดลงจาก 76.30 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 1.91 บาท 
หร่อลดลงร้อยละ 2.50
 2) ยางแผู่้นื่รมีควันื่ชั�นื่ 3 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 73.24 บาท ลดลงจาก 75.15 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 1.91 บาท 
หร่อลดลงร้อยละ 2.54
 3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 57.47 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก 56.57 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 0.90 บาท 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 1.59
 4) นื่ำ�ายางข้นื่ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
47.84 บาท ลดลงจาก 52.36 บาท  

ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 4.52 บาท  
หร่อลดลงร้อยละ 8.63
 ณ์ ที่�าเร้อสงข้ลา 
 1) ยางแผู่้นื่รมีควันื่ชั�นื่ 1 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 74.14 บาท ลดลงจาก 76.05 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 1.91 บาท 
หร่อลดลงร้อยละ 2.51
 2) ยางแผู่้นื่รมีควันื่ชั�นื่ 3 ราคาเฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 72.99 บาท ลดลงจาก 74.90 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 1.91 บาท 
หร่อลดลงร้อยละ 2.55
 3) ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 57.22 บาท เพิื้�มีขึ�นื่จาก 56.32 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 0.90 บาท 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 1.60
 4) นื่ำ�ายางข้นื่ ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
47.59 บาท ลดลงจาก 52.11 บาท ของเด่อนื่ 

ที�ผู่้านื่มีา กิโลกรัมีละ 4.52 บาท หร่อลดลง
ร้อยละ 8.67
 3. ราคายางแผ�นรมควันชั็�น 3 ในติลาด
ล�วงหน้าติ�างประเที่ศ 
 1) ราคาซ่ึ่�อขายล่วงหนื่้าตลาดสำิงคโปร์  
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 206.37 เซึ่นื่ต์สำหรัฐฯ  
(71.66 บาท) ลดลงจาก 211.49 เซึ่นื่ต์สำหรัฐฯ  
(72.24 บาท) ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีากโิลกรัมีละ  
5.12 เซึ่นื่ต์สำหรัฐฯ หร่อลดลงร้อยละ 2.42
 2) ราคาซ่ึ่�อขายล่วงหน้ื่าตลาดโตเกียว 
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 255.16 เยนื่ (65.49 บาท)  
เพิื้�มีขึ�นื่จาก 245.84 เยนื่ (64.67 บาท)  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีากิโลกรัมีละ 9.32 เยนื่ 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 3.79

โดย นื่ายทินื่กร เพื้ชรสำ้งเนื่ินื่
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ่
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิี้ต
 เน่ื่�อที�ให้ผู้ลรวมีทั�งประเทศคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่  
เน่ื่�องจากเน่ื่�อที�ให้ผู้ลกาแฟัพื้ันื่ธ์ุโรบัสำต้า  
และพื้ันื่ธ์ุอาราบิก้าเพิื้�มีขึ�นื่ สำำาหรับผู้ลผู้ลิต
ต่อไร่ทั�งสำองพัื้นื่ธ์ุคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�อที�ให้ผู้ล
กาแฟัพัื้นื่ธ์ุโรบัสำต้าคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจาก
ต้นื่กาแฟัที�ปล้กเม่ี�อปี 2561 เริ�มีให้ผู้ลได้
ในื่ปีนีื่� ส่ำวนื่ผู้ลผู้ลิตต่อไร่กาแฟัพัื้นื่ธ์ุโรบัสำต้า
คาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจากต้นื่กาแฟัอย้ใ่นื่ช่วง
อายุที�ให้ผู้ลผู้ลิตส้ำง รวมีทั�งเกษตรกรด้แลดี  
ประกอบกับปีนีื่�ได้รับนื่ำ�าฝันื่ดี จึงออกดอก
และติดเป็นื่ผู้ลมีากกว่าปีที�แล้ว 
 สำำาหรับเน่ื่�อที�ให้ผู้ลกาแฟัพัื้นื่ธ์ุอาราบิก้า 
คาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ จากต้นื่กาแฟัที�ปล้กเม่ี�อ 
ปี 2561 เริ�มีให้ผู้ลได้ในื่ปีนีื่� โดยเฉพื้าะแหล่ง
ผู้ลิตทางภาคเหน่ื่อ เช่นื่ จังหวัดเชียงราย  
น่ื่านื่ แมี่ฮ่องสำอนื่ โดยเกษตรกรปล้กเพิื้�มี 
ในื่สำวนื่ผู้ลไม้ีและพ่ื้�นื่ที�ว่าง เน่ื่�องจากราคากาแฟั 
พัื้นื่ธ์ุอาราบิก้าที�เกษตรกรขายไดเ้ม่ี�อปี 2560 
มีีราคาด ีประกอบกบัภาครฐัสำง่เสำรมิี ให้ปล้ก
กาแฟัเป็นื่พ่ื้ชทางเล่อก ส่ำวนื่ผู้ลผู้ลิตต่อไร่
กาแฟัพัื้นื่ธ์ุอาราบิก้าคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจาก
ปีนีื่�ฝันื่มีาเร็ว ต้นื่กาแฟัเริ�มีติดผู้ลแล้วได้รับ
นื่ำ�าฝันื่ที�เพีื้ยงพื้อ ทำาให้การเจริญเติบโตของ
ผู้ลกาแฟัสำมีบ้รณ์์ดีมีากกว่าปีที�ผู่้านื่มีา
 ภาคเหน้อ เป็นื่แหล่งปล้กกาแฟัพัื้นื่ธ์ุ 
อาราบิก้า เน่ื่�อที�ใหผู้้ลคาดวา่เพิื้�มีขึ�นื่ทั�งสำองพื้นัื่ธ์ุ  

จากต้นื่กาแฟัที�ปล้กในื่ปี 2561 เริ�มีให้ผู้ล
ได้ในื่ปีนีื่� เช่นื่ จังหวัดเชียงราย ลำาปาง น่ื่านื่  
แม่ีฮ่องสำอนื่ เป็นื่ต้นื่ โดยเกษตรกรปล้กเพิื้�มี 
ในื่สำวนื่ผู้ลไม้ีและพ่ื้�นื่ที�ว่าง เพื้ราะราคากาแฟั
พัื้นื่ธ์ุอาราบิก้าที�เกษตรกรขายได้เม่ี�อปี 2560 
มีีราคาดี ประกอบกับภาครัฐส่ำงเสำริมีให้
ปล้กกาแฟัเป็นื่พ่ื้ชทางเล่อก ส่ำวนื่ผู้ลผู้ลิตต่อ
เน่ื่�อที�ให้ผู้ลคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจากสำภาพื้
อากาศเอ่�ออำานื่วย มีีปริมีาณ์นื่ำ�าฝันื่เพีื้ยงพื้อ  
ไม่ีกระทบแล้งเหม่ีอนื่ปีที�ผู่้านื่มีา ทำาให้ 
ต้นื่กาแฟัสำมีบ้รณ์์ออกดอกติดผู้ลมีากกว่า
ปีที�ผู่้านื่มีา ผู้ลผู้ลิตกาแฟัจะเก็บเกี�ยวมีาก
ช่วงเด่อนื่ธันื่วาคมี 2564 – เด่อนื่กุมีภาพัื้นื่ธ์  
2565
 ภาคติะวันออกิเฉ่ยงเหน้อ เน่ื่�อที�ให้ผู้ล
คาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่จากการปล้กใหม่ีในื่ปี 2561 
เริ�มีให้ผู้ลในื่ปีนีื่� สำำาหรับผู้ลผู้ลิตต่อเน่ื่�อที�ให้
ผู้ลคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจากสำภาพื้อากาศ
เอ่�ออำานื่วย มีีปริมีาณ์นื่ำ�าฝันื่เพื้ียงพื้อ ทำาให้
ต้นื่กาแฟัสำมีบ้รณ์์ ออกดอกติดผู้ลมีากกว่า 
ปีที�ผู่้านื่มีา โดยผู้ลผู้ลิตกาแฟัจะเก็บเกี�ยว
มีากช่วงเด่อนื่ธันื่วาคมี 2564 – เด่อนื่
กุมีภาพัื้นื่ธ์ 2565
 ภาคกิลาง เน่ื่�อที�ให้ผู้ลคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ 
เน่ื่�องจากกาแฟัที�ปล้กในื่ปี 2561 เริ�มีให้ผู้ล
ในื่ปีนีื่� ผู้ลผู้ลิตต่อเน่ื่�อที�ให้ผู้ลคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ 
เน่ื่�องจากแหล่งผู้ลิตจังหวัดประจวบคีรีขันื่ธ์ 
กาญจนื่บุรี ผู้ลผู้ลิตเพิื้�มีขึ�นื่ จากสำภาพื้อากาศ
เอ่�ออำานื่วยต่อการติดดอกออกผู้ล ยกเว้นื่ 
ในื่จังหวัดฉะเชิงเทรา จันื่ทบุรี ตราด ระยอง  

และชลบุรี แบ่งสัำดส่ำวนื่การปล้กกาแฟั 
เป็นื่ 30% ปล้กในื่ไร่ และ 70% ปล้กแซึ่มี 
ในื่สำวนื่ทุ เรียนื่ ต้นื่กาแฟัที�ป ล้กในื่ไร่  
ไม่ีได้รับการด้แลจากเกษตรกร ผู้ลผู้ลิตต่อ
เน่ื่�อที�ให้ผู้ลจึงลดลง โดยผู้ลผู้ลิตกาแฟั 
จะเก็บเกี�ยวมีากช่วงเด่อนื่ธันื่วาคมี 2564 – 
เด่อนื่กุมีภาพัื้นื่ธ์ 2565
 ภาคใต้ิ เน่ื่�อที� ใ ห้ผู้ลคาดว่าเพิื้�มีขึ�นื่ 
เน่ื่�องจากกาแฟัที�ปล้กในื่ปี 2561 เริ�มีให้ผู้ล
ในื่ปีนีื่� สำำาหรับผู้ลผู้ลิตต่อเน่ื่�อที�ให้ผู้ลคาดว่า
เพิื้�มีขึ�นื่ เน่ื่�องจากสำภาพื้อากาศเอ่�ออำานื่วย
ในื่ช่วงกาแฟัออกดอก ทำาให้กาแฟัติดผู้ล 
ดีกว่าปีที� ผู่้านื่มีา ต้นื่กาแฟัจะได้ รับนื่ำ�า 
เพีื้ยงพื้อ ภาพื้รวมีผู้ลผู้ลิตจึงเพิื้�มีขึ�นื่ โดย
ผู้ลผู้ลิตกาแฟัจะเก็บเกี�ยวมีากช่วงเด่อนื่
ธันื่วาคมี 2564 – เด่อนื่กุมีภาพัื้นื่ธ์ 2565

ปี
ความต้ิองกิารใช้็

เมล็ดกิาแฟข้องโรงงาน (ตัิน)

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,471

2564 86,701

อัติราเพิ�ม 
(ร้อยละ)

0.71

2565* 89,208

หมายเหต่ิ* : ประมีาณ์การ
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 การึตลี้าดแลี้ะรึาค์า 
 คาดว่า ราคาเมีล็ดกาแฟัจะใกล้เคียง
กับปีที� ผู่้านื่มีา จากปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิตโลก 
ที�เพิื้�มีขึ�นื่และภาวะเศรษฐกิจโลกที�ซึ่บเซึ่า  
สำำาหรับการส่ำงออกจะลดลงจากปีที�ผู่้านื่มีา
เล็กน้ื่อย เน่ื่�องจากผู้ลผู้ลิตภายในื่ประเทศ
ลดลง ส่ำวนื่การนื่ำาเข้าเมีล็ดกาแฟัมีีแนื่วโน้ื่มี
เพิื้�มีขึ�นื่จากปีที�ผู่้านื่มีาเล็กน้ื่อยจากความี
ต้องการบริโภคภายในื่ประเทศ และนื่ำามีา
แปรร้ปเป็นื่ผู้ลิตภัณ์ฑ์์เพ่ื้�อส่ำงออก ประกอบ
กับผู้ลผู้ลิตในื่ประเทศลดลง
	 ค์วามต้องการึใช้เมล็ี้ดกาแฟิของไที่ย 
ในป	ี2564
 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร รายงานื่
ความีต้องการใช้เมีล็ดกาแฟัของโรงงานื่
แปรร้ปในื่ประเทศ ในื่ช่วง 5 ปีที�ผู่้านื่มีา  
ในื่ปี 2564 มีีปริมีาณ์ 86,701 ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่
จาก 85,234 ตันื่ ของปี 2560 ปริมีาณ์  
1,467 ตันื่ หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 0.71 เน่ื่�องจาก
ความีต้องการของโรงงานื่แปรร้ปเพิื้�มีขึ�นื่  
ทั�งเพ่ื้�อการบริโภคภายในื่ประเทศและ 
เพ่ื้�อการส่ำงออก
	 การึค้์า
 การส่ำงออกเมีล็ดกาแฟัและกาแฟัสำำาเร็จร้ป  
5 เด่อนื่แรกของปี 2565 (มี.ค. – พื้.ค.) 
เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา  
มีีปริมีาณ์การส่ำงออกเมีล็ดกาแฟัดิบ 91.62 ตันื่  
ม้ีลค่า 18.35 ล้านื่บาท ลดลงร้อยละ 28.73 
และร้อยละ 5.12 ตามีลำาดับ ส่ำวนื่การ 
ส่ำงออกเมีล็ดกาแฟัคั�ว มีีปริมีาณ์ 80.61 ตันื่ 
ม้ีลค่า 14.79 ล้านื่บาท ลดลงร้อยละ 24.60 

และร้อยละ 8.35 ตามีลำาดับ สำำาหรับกาแฟั
สำำาเร็จร้ปมีีปรมิีาณ์การส่ำงออก 2,573.75 ตันื่  
ม้ีลค่า 277.74 ล้านื่บาท ลดลงร้อยละ  

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2559/60	–	2564/65
หนื่่วย : ล้านื่ตนัื่

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

บราซิึ่ล 3.37 3.13 3.99 3.63 4.19 6.01 3.38

เวียดนื่ามี 1.60 1.76 1.82 1.88 1.74 2.36 1.85

โคลัมีเบีย 0.88 0.83 0.83 0.85 0.86 -0.22 0.85

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64

เอธิโอเปีย 0.42 0.42 0.44 0.45 0.46 2.54 0.46

ฮอนื่ด้รัสำ 0.45 0.46 0.45 0.34 0.37 -6.70 0.33

ย้กันื่ดา 0.29 0.28 0.28 0.33 0.36 6.15 0.36

อินื่เดีย 0.31 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.64 0.32

เม็ีกซิึ่โก 0.20 0.24 0.21 0.22 0.21 0.11 0.22

เปร้ 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20 -5.13 0.24

อ่�นื่ๆ 1.25 1.27 1.36 1.28 1.21 -0.57 1.24

รวม 9.66 9.59 10.60 10.16 10.55 2.37 9.89

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

ความต�องการื่ใช�กาแฟข่อง
โลิก

ปี ปริมาณ์ (ล้านติัน)

2559/60 9.32

2560/61 9.63

2561/62 9.95

2562/63 9.74

2563/64 9.79

อัติราเพิ�ม
(ร้อยละ)

1.10

2564/65 9.90

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

ปัริื่มาณการื่ส่งออกเมล็ิดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็ื่จร้ื่ปัข่องโลิกปีั
	2559/60	–	2564/65

หนื่่วย : ล้านื่ตนัื่

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

บราซิึ่ล 1.98 1.83 2.49 2.42 2.70 9.41 2.11

เวียดนื่ามี 1.59 1.79 1.70 1.64 1.54 -1.50 1.73

โคลัมีเบีย 0.83 0.76 0.82 0.78 0.83 0.26 0.81

อินื่โดนีื่เซีึ่ย 0.49 0.48 0.37 0.43 0.46 -2.34 0.47

ย้กันื่ดา 0.28 0.26 0.27 0.32 0.35 6.76 0.35

อินื่เดีย 0.37 0.37 0.35 0.31 0.34 -3.40 0.34

ฮอนื่ด้รัสำ 0.43 0.43 0.41 0.31 0.34 -7.66 0.31

เอธิโอเปีย 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 1.70 0.25

สำหภาพื้ยุโรป 0.15 0.17 0.18 0.21 0.21 9.25 0.19

เปร้ 0.24 0.25 0.26 0.22 0.20 -4.81 0.23

อ่�นื่ 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

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

23.43 และร้อยละ 10.58 ตามีลำาดับ และ
กาแฟัสำำาเร็จร้ปผู้สำมี มีีปริมีาณ์การสำ่งออก  
2,843.58 ตันื่ ลดลงร้อยละ 0.32 ม้ีลค่า 
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โดย นื่.สำ.ณ์ัฐวณ์ี ยมีโชติ
   นื่.สำ.วิชชุพื้ร สำุขเจริญ

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การึผลิี้ต
 ผู้ลผู้ลิตพื้ริกไทยปี 2565 มีีเน่ื่�อที�ให้ผู้ล 
1,746 ไร่ ผู้ลผู้ลิต 740 ตันื่ พ่ื้�นื่ที�และปริมีาณ์
ผู้ลผู้ลิตโดยรวมีในื่ปีนีื่� มีีปริมีาณ์ลดลงเมี่�อ
เทียบกับปีที�ผู่้านื่มีา ขณ์ะนีื่�เป็นื่ช่วงปลายฤด้ 
และเกษตรกรเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตหมีดแล้ว 

การึตลี้าด
 การซ่ึ่�อขายพื้ริกไทยยังคงทรงตัว โดย
ราคาพื้ริกไทยมีีแนื่วโน้ื่มีลดลง เน่ื่�องจาก
มีีการนื่ำาเข้าพื้ริกไทยจาก กัมีพ้ื้ชา และ
เวียดนื่ามีเพิื้�มีขึ�นื่ ราคาพื้ริกไทยดำา - คละ  
จังหวัดจันื่ทบุรี เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 70 - 100 บาท  
พื้ริกไทยขาว - ดี เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 160 - 200 บาท  
ส่ำวนื่พื้ริกไทยอ่อนื่เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 40 - 70 บาท
 ในื่ปี 2565 ( มี.ค. – เมี.ย.) ไทยส่ำงออก
พื้ริกไทย ปริมีาณ์ 394 ตันื่ ม้ีลค่า 92.01 
ล้านื่บาท จำาแนื่กเป็นื่พื้ริกไทยเม็ีดปริมีาณ์  
141 ตันื่ ม้ีลค่า 46.66 ล้านื่บาท และพื้รกิไทยป�นื่  
ปริมีาณ์ 228 ตันื่ ม้ีลค่า 45.35 ล้านื่บาท

 ในื่ปี 2564 ( มี.ค. – ธ.ค.) ไทยส่ำงออก
พื้ริกไทย ปริมีาณ์ 1,103 ตันื่ ม้ีลค่า 186.74 
ล้านื่บาท จำาแนื่กเป็นื่พื้ริกไทยเม็ีดปริมีาณ์  
494 ตันื่ ม้ีลค่า 106.67 ล้านื่บาท และ 
พื้ริกไทยป�นื่ ปริมีาณ์ 548 ตันื่ ม้ีลค่า 80.08 
ล้านื่บาทราคาในื่ประเทศไทย

รึาค์าในปรึะเที่ศไที่ย
 ความเคล้�อนไหวข้องราคาพริกิไที่ย
ประจำาเด้อนมิถุ่นายน 2565 ม่ดังน่� 
	 รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้
 สำำาหรับเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 พื้ริกไทย 
ดำา - คละ มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 150 บาท  
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา และ 
พื้ริกไทยขาว - ดี ราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
195 บาท ราคาลดลงจากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  
ลดลงร้อยละ 2.50
 ราคาเกษตรกรขายได้พื้ริกไทยขาว - ดี  
ปี 2564 เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 206.40 บาท เพิื้�มีขึ�นื่ 
จากปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 13.69 ส่ำวนื่พื้ริกไทย 
ดำา - คละ มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 133.51 บาท  
เพิื้�มีขึ�นื่จากปีที�ผู่้านื่มีา ร้อยละ 46.17

โดย ส่ำวนื่วิจัยเศรษฐกิจพื้่ชสำวนื่
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร

1,161.20 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 27.83 
ตามีลำาดับ
 การนื่ำาเข้าเมีล็ดกาแฟัและกาแฟัสำำาเร็จร้ป  
5 เด่อนื่แรกของปี 2565 (มีค. – พื้.ค.)  
เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา  
มีีปริมีาณ์การนื่ำาเข้าเมีลด็กาแฟัดิบ 6,383.82 ตันื่  
ลดลงร้อยละ 36.05 ม้ีลค่า 641.57 ล้านื่บาท  
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 3.14 ส่ำวนื่การนื่ำาเข้าเมีล็ด 
กาแฟัคั�ว มีีปรมิีาณ์ 841.47 ตันื่ ลดลงรอ้ยละ  
33.07 ม้ีลค่า 305.69 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่ 
ร้อยละ 37.19 สำำาหรับกาแฟัสำำาเร็จร้ป 
มีีปริมีาณ์นื่ำาเข้า 9,826.99 ตันื่ ลดลงร้อยละ  
3.31 ม้ีลค่า 1,249.15 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่ 
ร้อยละ 4.44 และกาแฟัสำำาเร็จร้ปผู้สำมี  
มีีปริมีาณ์การนื่ำาเข้า 1,101.93 ตันื่ ม้ีลค่า  
515.63 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 19.88  
และร้อยละ 21.73 ตามีลำาดับ

ต่างปรึะเที่ศ
	 ผลี้ผลิี้ตกาแฟิของโลี้ก
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐอเมีริกา (USDA) 
รายงานื่ผู้ลผู้ลิตกาแฟัโลกปี 2563/64  
มีีปริมีาณ์ 10.55 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 9.66 
ล้านื่ตันื่ ของปี 2559/60 ร้อยละ 2.37 

* ราคาเกษตรกรขายได้เฉลี�ย 4 สัำปดาห์

 บราซิื้ล ผู้้้ผู้ลิตกาแฟัอันื่ดับ 1 ของโลก  
ในื่ปี 2563/64 มีีผู้ลผู้ลิต 4.19 ล้านื่ตันื่  
เพิื้�มีขึ�นื่3.37 ล้านื่ตันื่ ในื่ปี 2559/60 หร่อ
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 6.01 
 เว่ยดนาม ผู้้้ผู้ลิตกาแฟัอันื่ดับ 2 ของโลก  
และเป็นื่ผู้้้ผู้ลิตกาแฟัพัื้นื่ธ์ุโรบัสำตาอันื่ดับ 1 
ของโลก มีีผู้ลผู้ลิตกาแฟัปี 2563/64 ปริมีาณ์ 
1.74 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 1.60 ล้านื่ตันื่ ในื่ปี 
2559/60 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ ร้อยละ 2.36 
	 การึส่ังออกกาแฟิของโลี้ก
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐอเมีริกา รายงานื่
การส่ำงออกกาแฟัโลกปี 2563/64 มีี 8.54 
ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 7.99 ล้านื่ตันื่ ในื่ปี  
2559/60 ร้อยละ 1.69 ประเทศที�ส่ำงออก
มีากที�สุำดได้แก่ บราซิึ่ล มีีการส่ำงออกในื่ปี  
2563/64 ปริมีาณ์ 2.70 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 
1.98 ล้านื่ตันื่ ของปี 2559/60 ร้อยละ 9.41 
เน่ื่�องจากปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิตเพิื้�มีขึ�นื่ รองลงมีา  
ประเทศเวียดนื่ามี มีีการส่ำงออก ปริมีาณ์ 
1.54 ล้านื่ตันื่ ลดลงจาก 1.59 ล้านื่ตันื่ ของ
ปี 2559/60 ร้อยละ 1.50 
	 ค์วามต้องการึใช้กาแฟิของโลี้ก
 กระทรวงเกษตรสำหรัฐอเมีริกา รายงานื่

	 รึาค์าขายตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 สำำาหรับเด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ 2565 ราคาขายส่ำง
พื้ริกไทยขาว - ดี มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
320 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 4.85 และพื้ริกไทยดำา - ดี  
มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 220 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่ 
จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 7.85
 ราคาขายส่ำงพื้ริกไทยขาว - ดี ปี 2564 
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 294.39 บาท ราคาลดลง
จากปทีี�ผู่้านื่มีารอ้ยละ 14.76 ราคาตำ�าสุำด ค่อ  
260 - 360 บาท/กิโลกรัมี พื้ริกไทยดำา - ดี  
มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 195.69 บาท ราคา
ลดลงจากปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 18.46 ราคา 
ตำ�าสุำด - ส้ำงสุำด ค่อ 160 - 250 บาท/กิโลกรัมี  
ส่ำวนื่พื้ริกไทยดำา - รอง มีีราคาเฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
315 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับปีที�ผู่้านื่มีา
ราคาตำ�าสุำด - ส้ำงสุำด ค่อ 310 - 320 บาท
/กิโลกรัมี

ความีต้องการใช้กาแฟัของโลกปี 2563/64 
มีี 9.79 ล้านื่ตันื่ เพิื้�มีขึ�นื่จาก 9.32 ล้านื่ตันื่
ของปี 2559/60 ร้อยละ 1.10

รึาค์า
	 ในปรึะเที่ศ
 ไม่ีมีีราคา เน่ื่�องจากหมีดฤด้การผู้ลิต
	 รึาค์าในตลี้าดต่างปรึะเที่ศ
ปรึะจำาเดือนมิถ่นายน	 2565	 ม่
ดังน่�
 ราคาเมีล็ดกาแฟัดิบอาราบิก้า ตลาด
นิื่วยอร์กซ่ึ่�อขายทันื่ทีเฉลี�ย 273.69 เซึ่นื่ต์
/ปอนื่ด์ (211.99 บาท/กิโลกรัมี) เพิื้�มีขึ�นื่
จาก 260.42 เซึ่นื่ต์/ปอนื่ด์ (198.50 บาท/
กิโลกรัมี) ของเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 5.10
 ราคาเมีล็ดกาแฟัดิบโรบัสำตา ตลาด
นิื่วยอร์กซ่ึ่�อขายทันื่ที�เฉลี�ย 103.81 เซึ่นื่ต์/
ปอนื่ด์ (80.41 บาท/กิโลกรัมี) เพิื้�มีขึ�นื่จาก 
103.10 เซึ่นื่ต์/ปอนื่ด์ (78.59 บาท/กิโลกรัมี)  
ของเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 0.69
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สับปะรด
การึผลิี้ต	
 ช่วงนีื่�ผู้ลผู้ลิตสำับปะรดโรงงานื่ออก
ส่้ำตลาดเพิื้�มีขึ�นื่เน่ื่�องจากเป็นื่ช่วงฤด้กาล  
ขณ์ะที�มีาตรการควบคุมีการแพื้ร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในื่หลายประเทศเริ�มีคลี�คลาย  
ส่ำงผู้ลใหโ้รงงานื่แปรร้ปสัำบปะรดที�เปิดดำาเนิื่นื่การ  
ต้องปรับแผู้นื่การผู้ลิตให้สำอดคล้องกับ
ปริมีาณ์ผู้ลผู้ลิตและภาวะตลาด 

การึค้์า
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์  
45,514 ตันื่ ม้ีลค่า 2,045.714 ล้านื่บาท  
(61.079 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) 
เพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 44,982 ตันื่ ม้ีลค่า 
1,975.067 ล้านื่บาท (59.396 ล้านื่เหรียญ
ดอลลาร์สำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 3.58 
(ร้อยละ 2.83) และเพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์  
35,066 ตันื่ ม้ีลค่า 1,500.351 ล้านื่บาท  
ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2564 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ  
29.79 และร้อยละ 36.35 โดยปี 2565  
(มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออกรวมีปรมิีาณ์ 226,941 ตันื่  
ม้ีลค่า 10,182.220 ล้านื่บาท (309.008  
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)
	 สัับปะรึดกรึะป๋อง	
	 (รึวมรึหัสั	20082010000		 	
	 แลี้ะ	20082090000)
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์  
34,964 ตันื่ ม้ีลค่า 1,398.724 ล้านื่บาท  
(41.762 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) 
เพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 32,467 ตันื่ ม้ีลค่า 
1,282.390 ล้านื่บาท (38.565 ล้านื่เหรียญ
ดอลลาร์สำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 7.69 และร้อยละ 9.07 
(ร้อยละ 8.29) และเพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 
28,325 ตันื่ ม้ีลค่า 1,085.848 ล้านื่บาท  
ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2564 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ  
23.44 และร้อยละ 28.81 โดยปี 2565  
(มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออกรวมีปรมิีาณ์ 173,434 ตันื่  
ม้ีลค่า 6,973.882 ล้านื่บาท (211.628  
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)

โดย ส่ำวนื่วิจัยเศรษฐกิจพื้่ชสำวนื่
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 นำ�าสัับปะรึด	(รึวมรึหัสั	20094100000		
20094900001	แลี้ะ	200094900002)
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์  
5,652 ตันื่ ม้ีลค่า 390.537 ล้านื่บาท  
(11.660 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)  
ลดลงจากปริมีาณ์ 6,058 ตันื่ ม้ีลค่า 399.246  
ล้านื่บาท (12.007 ล้านื่เหรียญดอลลาร์
สำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 หร่อ 
ลดลงร้อยละ 6.72 และร้อยละ 2.18 (ร้อยละ  
2.89) และเพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 4,802 ตันื่  
ม้ีลค่า 250.386 ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 
2564 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 17.68 และรอ้ยละ 
55.97 โดยปี 2565 (มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออกรวมี 
ปริมีาณ์ 29,432 ตันื่ ม้ีลค่า 1,903.537 ล้านื่บาท  
(57.764 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)
	 สัับปะรึดท่ี่�ที่ำาไว้ไม่ให้เส่ัยโดยนำ�าตาลี้
		 (รึหัสั	2006000002)
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์ 
1,517 ตันื่ ม้ีลค่า 175.476 ล้านื่บาท (5.239 
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) เพิื้�มีขึ�นื่จาก
ปริมีาณ์ 1,465 ตันื่ ม้ีลค่า 172.165 ล้านื่บาท  
(5.178 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)  
ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ  
3.50 และร้อยละ 1.92 (ร้อยละ 1.18) 
และเพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 1,366 ตันื่ ม้ีลค่า  
144.031 ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 
2564 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 11.00 และรอ้ยละ  
21.83 โดยปี 2565 (มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออกรวมี
ปริมีาณ์ 8,060 ตันื่ ม้ีลค่า 901.156 ล้านื่บาท  
(27.339 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)
 สัับปะรึดแช่แข็ง	(รึหัสั	08119000001)
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์ 
96 ตันื่ ม้ีลค่า 5.125 ล้านื่บาท (0.153 ล้านื่
เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) เพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์  
10 ตันื่ ม้ีลค่า 0.942 ล้านื่บาท (0.028  
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่เมีษายนื่  
2565 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ 8.60 เท่า และ 4.43 เท่า  
(4.46 เท่า) และเพิื้�มีขึ�นื่จาก 42 ตันื่ ม้ีลค่า  
3.264 ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2564 
หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 126.38 และร้อยละ  
57.00 โดยปี 2565 (มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออก
รวมีปริมีาณ์ 141 ตันื่ ม้ีลค่า 8.798 ล้านื่บาท 
(0.266 ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ)

	 สัับปะรึดอบแห้ง	(ท่ี่�ไม่ใช้นำ�าตาลี้)	
	 (รึหัสั	08043000002)
 เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์  
77 ตันื่ ม้ีลค่า 7.591 ล้านื่บาท (0.227  
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) ปริมีาณ์เพิื้�มีขึ�นื่
จาก 69 ตันื่ ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 หร่อ
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 11.57 ขณ์ะที�ม้ีลค่าลดลง
จาก 18.225 ล้านื่บาท (0.548 ล้านื่เหรียญ
ดอลลาร์สำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่เมีษายนื่ 2565 
หร่อลดลงร้อยละ 58.35 (ร้อยละ 58.58) 
และเพิื้�มีขึ�นื่จากปริมีาณ์ 45 ตันื่ ม้ีลค่า 4.547 
ล้านื่บาท ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2564 หร่อ 
เพิื้�มีขึ�นื่ร้อยละ 71.49 และรอ้ยละ 66.95 โดยปี  
2565 (มี.ค. - พื้.ค.) ส่ำงออกรวมีปรมิีาณ์ 367 ตันื่  
ม้ีลค่า 71.097 ล้านื่บาท (2.168 ล้านื่เหรียญ
ดอลลาร์สำหรัฐฯ)
 สัับปะรึดสัด	(รึหัสั	08043000001)
  เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2565 ส่ำงออกปริมีาณ์ 
3,207 ตันื่ ม้ีลค่า 68.260 ล้านื่บาท (2.038 
ล้านื่เหรียญดอลลาร์สำหรัฐฯ) ลดลงจาก
ปริมีาณ์ 4,911 ตันื่ ม้ีลค่า 102.098 ล้านื่บาท  
(3.070 ล้านื่เหรยีญดอลลารส์ำหรัฐฯ) ในื่เด่อนื่ 
เมีษายนื่ 2565 หร่อลดลงร้อยละ 34.69 และ
ร้อยละ 33.14 (ร้อยละ 33.62) และเพิื้�มีขึ�นื่
จากปรมิีาณ์ 483 ตันื่ ม้ีลค่า 12.272 ล้านื่บาท  
ในื่เด่อนื่พื้ฤษภาคมี 2564 หร่อเพิื้�มีขึ�นื่ 5.69 เทา่  
และ 4.56 เท่า โดยปี 2565 (มี.ค. - พื้.ค.)  
ส่ำงออกรวมีปริมีาณ์ 15,507 ตันื่ ม้ีลค่า  
323.750 ล้านื่บาท (9.843 ล้านื่เหรียญ
ดอลลาร์สำหรัฐฯ)

ค์วามเค์ลืี้�อนไหวของ
รึาค์าสัับปะรึดปรึะจำาเดือน
มิถ่นายน	2565	ม่ดังน่� 
 คาดว่า ราคาสัำบปะรดโรงงานื่ที�เกษตรกร
ขายได้เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 5.47 บาท ลดลงจาก  
5.62 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 2.67 
และเพิื้�มีขึ�นื่จาก 5.03 บาท ในื่ช่วงเดียวกันื่
ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 8.75
 คาดวา่ ราคาสำบัปะรดบรโิภคที�เกษตรกร
ขายได้เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 8.13 บาท ลดลงจาก 
9.13 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีารอ้ยละ 10.95 
และเพิื้�มีขึ�นื่จาก 7.89 บาท ในื่ช่วงเดียวกันื่
ของปีที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.04
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 ด้านื่การส่ำงออกเน่ื่�อสุำกรแช่เย็นื่แช่แข็ง
เด่อนื่ มิี.ย. 2565 มีีปรมิีาณ์ 45.86 ตันื่ ม้ีลค่า 
6.64 ล้านื่บาท ส้ำงขึ�นื่จากเด่อนื่ พื้.ค. 2565  
มีีปริมีาณ์ 26.42 ตันื่ ม้ีลค่า 4.64 ล้านื่บาท  
คิดเป็นื่ร้อยละ 73.59 และ 42.88 ตามีลำาดับ
 สำำาหรับการส่ำงออกเน่ื่�อสุำกรแปรร้ปเด่อนื่ 
มิี.ย. 2565 มีีปริมีาณ์ 427 ตันื่ ม้ีลค่า 106.60 
ล้านื่บาท ลดลงจากเด่อนื่ พื้.ค. 2565  
มีีปริมีาณ์ 492 ตันื่ ม้ีลค่า 115.39 ล้านื่บาท  
คิดเป็นื่ร้อยละ 13.18 และร้อยละ 7.62 
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ตามีลำาดับ ตลาดส่ำงออกที�สำำาคัญ ค่อ ญี�ปุ�นื่  
ฮ่องกง

รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉล่ี้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 สุำกร มีี ชี วิต พัื้นื่ ธ์ุผู้สำมีนื่ำ�าหนื่ัก  100 
กิโลกรัมีขึ�นื่ไป ราคาที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย
ทั�งประเทศ กิโลกรัมีละ 102.99 บาท ส้ำงขึ�นื่
จากกิโลกรัมีละ 101.37 บาท ของเด่อนื่ 
ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 1.60 โดยแยกเป็นื่ราคา 
ดังนีื่� ภาคเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ 97.51 บาท  
ภาคตะวันื่ออกเฉียงเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ  
93.88 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมีละ  
108.14 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมีละ  
103.68 บาท ส่ำวนื่ราคาล้กสุำกรตามี 
ประกาศของบริษัท ซีึ่.พีื้ . เฉลี�ยตัวละ  
3,600 บาท ลดลงจากตัวละ 3,650 บาท 
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 1.37

รึาค์าขายส่ังในตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงสุำกรมีีชีวิต ณ์ แหล่งผู้ลิต 
ภาคกลาง จากกรมีการค้าภายในื่ เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 100.50 บาท ทรงตัวเท่ากับ
เด่อนื่ที�ผู่้านื่

สุกร
สัถานการึณ์การึผลี้ิตการึค์้า	 
แลี้ะรึาค์าในปรึะเที่ศ	
 ในื่เด่อนื่นีื่�สำถึานื่การณ์์ตลาดสำุกร ราคา 
สุำกรที�เกษตรกรขายได้ส้ำงขึ�นื่จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  
เน่ื่�องจากความีต้องการบริโภคผู้ลผู้ลิต 
เน่ื่�อสุำกรที�ออกส่้ำตลาดมีีอัตราส้ำงขึ�นื่ แนื่วโนื่ม้ี 
คาดว่าเด่อนื่หนื่้าราคาจะทรงตัวหร่อลดลง
เล็กน้ื่อย

ไก่เนื�อ
สัถานการึณ์การึผลิี้ต	 การึค้์า	 
แลี้ะรึาค์าในปรึะเที่ศ
 ในื่เด่อนื่นีื่�ราคาไก่เน่ื่�อที�เกษตรกรขายได้ 
ส้ำงขึ�นื่จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา เน่ื่�องจากความี
ต้องการของผู้้้บริโภคมีีมีากกว่าปริมีาณ์
ผู้ลผู้ลิตไก่เน่ื่�อและชิ�นื่ส่ำวนื่ต่างๆ ที�ออกส่้ำ 
ตลาด แนื่วโน้ื่มีคาดว่าเด่อนื่หน้ื่าราคา 
จะทรงตัวหร่อส้ำงขึ�นื่เล็กน้ื่อย 
 ด้านื่การส่ำงออกเน่ื่�อไก่สำดแช่เย็นื่แช่แข็ง
เด่อนื่ มิี.ย. 2565 มีีปริมีาณ์ 32,290 ตันื่
ม้ีลค่า 3,539.91 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่
 พื้.ค. 2565 มีีปริมีาณ์ 26,588 ตันื่ ม้ีลค่า  
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กรมการคาภายใน

ไข่้ไก่
สัถานการึณ์การึผลิี้ต	 การึค้์า	 
แลี้ะรึาค์าในปรึะเที่ศ	
 ภาวะตลาดไข่ไก่เด่อนื่นีื่� ราคาไข่ไก่ 
ที�เกษตรกรขายส้ำงขึ�นื่จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา  
เน่ื่�องจากความีต้องการของผู้้้บริโภคมีี 
น้ื่อยกว่าผู้ลผู้ลิตไข่ไก่ในื่ท้องตลาด แนื่วโน้ื่มี
คาดว่าเด่อนื่หน้ื่าราคาทรงตัวหร่อส้ำงขึ�นื่
เล็กน้ื่อย
 ด้านื่การสำ่งออกไข่ไก่สำด เด่อนื่ มิี.ย.  
2565 ปริมีาณ์ 29.27 ล้านื่ฟัอง ม้ีลค่า  
104.53 ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ พื้.ค.  
2565 ปริมีาณ์ 21.60 ล้านื่ฟัอง ม้ีลค่า  
86.51 ล้านื่บาท คิดเป็นื่ร้อยละ 35.49  
และร้อยละ 20.82 ตามีลำาดับ ตลาดส่ำงออก
ที�สำำาคัญค่อ ฮ่องกง สิำงค์โปร์ และเกาหลีใต้ 

รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉล่ี้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ราคาไข่ไก่ที�เกษตรกรขายได้ เฉลี�ยทั�ง
ประเทศร้อยฟัองละ 328 บาท ทรงตัวเท่ากับ 

2,634.44 ล้านื่บาท คิดเป็นื่ร้อยละ 21.44 
และร้อยละ 34.35 ตามีลำาดับ
 ส่ำวนื่การส่ำงออกไก่แปรร้ป เด่อนื่ มิี.ย. 
2565 ปริมีาณ์ 57,458 ตันื่ ม้ีลค่า 8,680.31 
ล้านื่บาท เพิื้�มีขึ�นื่จากเด่อนื่ พื้.ค. 2565 ปริมีาณ์  
52,748 ตันื่ ม้ีลค่า 7,752.11 ล้านื่บาท  
คิดเป็นื่ร้อยละ 8.93 และ ร้อยละ 11.97 
ตามีลำาดับ ตลาดส่ำงออกที�สำำาคัญ ค่อ ญี�ปุ�นื่ 
สำหภาพื้ยุโรป และเกาหลีใต้

รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉล่ี้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ราคาไก่เน่ื่�อที�เกษตรกรขายได้เฉลี�ย 
ทั�งประเทศ กิโลกรัมีละ 46.84 บาท ส้ำงขึ�นื่จาก 
กิโลกรัมีละ 43.61 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา 
ร้อยละ 7.41 โดยแยกเป็นื่รายภาค ดังนีื่�  
ภาคเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ 43.36 บาท ภาคกลาง  
กิโลกรัมี 47.68 บาทภาคใต้ กิโลกรัมีละ  
44.16 บาท ส่ำวนื่ราคาล้กไก่เน่ื่�อตามีประกาศ 
ของบริษัท ซีึ่ .พีื้ ราคาเฉลี�ยอย้่ ที� ตัวละ  

เด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา ภาคเหน่ื่อ ร้อยฟัองละ 322 บาท  
ภาคตะวันื่ออกเฉียงเหน่ื่อ ร้อยฟัองละ 334 บาท  
ภาคกลาง ร้อยฟัองละ 334 บาท ส่ำวนื่ภาคใต้

ไม่ีมีีรายงานื่ ส่ำวนื่ราคาล้กไก่ไข่ตามีประกาศ
ของบริษัท ซีึ่.พีื้. ตัวละ 26.00 บาท ทรงตัว
เท่ากับเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

รึาค์าขายส่ังในตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไข่ไก่ (เฉลี�ยเบอร์ 0-4)  
ในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จากกรมีการค้าภายในื่
เฉลี�ยร้อยฟัองละ 355 บาท ส้ำงขึ�นื่ร้อยฟัองละ  
343 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.50 

17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

รึาค์าขายส่ังในตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไก่มีีชีวิตหนื่้าโรงฆ่่า จาก 
กรมีการค้าภายในื่ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 46.50 บาท  
ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 43.13 บาท ของเด่อนื่
ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 7.81 และราคาขายส่ำง 
ไก่สำดเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 61.00 บาท ส้ำงขึ�นื่จาก
กิโลกรัมีละ 57.75 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา
ร้อยละ 5.63
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ไข้่เป็ด 
รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉล่ี้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ราคาไข่เป็ดที�เกษตรกรขายได้ เฉลี�ยทั�ง
ประเทศ เฉลี�ยร้อยฟัองละ 371 บาท ส้ำงขึ�นื่
จากรอ้ยฟัองละ 369 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา 
ร้อยละ 0.54 โดยแยกเป็นื่รายภาค ดังนีื่�  
ภาคเหน่ื่อ ร้อยฟัองละ 389 บาท ภาคตะวันื่ออก- 
เฉียงเหน่ื่อ ร้อยฟัองละ 382 บาท ภาคกลาง  
ร้อยฟัองละ 349 บาท ภาคใต้ ร้อยฟัองละ  
351 บาท 

รึาค์าขายส่ังในตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไข่เป็ด คละ ณ์ แหล่งผู้ลิต
ภาคกลาง จากกรมีการค้าภายในื่ เฉลี�ย 
ร้อยฟัองละ 414 บาท ลดลงจากรอ้ยฟัองละ
 416 บาท ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 0.48

โคเนื�อ
รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉล่ี้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ราคาโค (ขนื่าดกลาง) ที�เกษตรกรขายได้  
เฉลี�ยทั�งประเทศกิโลกรัมีละ 100.25 บาท  
ส้ำง ขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 100.05 บาท  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 0.10 โดยแยก
เป็นื่รายภาค ดังนีื่� ภาคเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ  
99.19 บาท ภาคตะวันื่ออกเฉียงเหน่ื่อ  
กิโลกรัมีละ 102.76 บาท ภาคกลาง  
กิโลกรัมีละ 91.18 บาท และภาคใต้  
กิโลกรัมีละ 109.29 บาท
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(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได
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กระบือ
รึาค์าท่ี่�เกษตรึกรึขายได้เฉลี้่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ราคากระบ่อ (ขนื่าดกลาง) ที�เกษตรกร 
ขายได้เฉลี�ยทั�งประเทศ กิโลกรมัีละ 82.32 บาท  
ส้ำงขึ�นื่จากกิโลกรัมีละ 82.81 บาท ของเด่อนื่ 
ที�ผู่้านื่มีา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นื่รายภาค 
ดังนีื่� ภาคเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ 88.30 บาท  
ภาคตะวันื่ออก-เฉียงเหน่ื่อ กิโลกรัมีละ  
81.20 บาท ส่ำวนื่ภาคกลางและภาคใต้  
ไม่ีมีีรายงานื่ราคา

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(สุำกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 90.63 97.34 100.63 101.37 102.99

ราคาขายส่ำง ณ์ แหล่งผู้ลิต
ภาคกลาง กรมีการค้าภายในื่

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

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(ไก่เน่ื่�อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 33.08 32.1 35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 41.32 42.65 42.20 43.61 46.84

ราคาขายส่ำงหน้ื่าโรงฆ่่ากรมี
การค้าภายในื่

29.12 29.5 33.3 37.5 38.22 38.22 39.00 41.00 41.00 42.25 43.13 46.50

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 289 284 278 287 299 299 307 320 327 329 322 328

ราคาขายส่ำงตลาดกรุงเทพื้ฯ 
กรมีการค้าภายในื่

310 305 308 313 285 326 347 362 366 350 343 355

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(ไข่เป็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 354 354 354 357 364 365 365 369 369 368 369 371

ราคาขายส่ำงตลาดกรุงเทพื้ฯ 
กรมีการค้าภายในื่

390 395 395 405 395 370 365 385 394 404 416 414

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(โคเน่ื่�อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.56 99.81 100.25 99.89 100.05 100.25

รายกิาร กิ.ค. 64 ส.ค. 64 กิ.ย. 64 ติ.ค. 64 พ.ย. 64 ธ์.ค. 64 ม.ค. 65 กิ.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65

(กระบ่อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 82.27 82.20 82.80 82.81 82.32

โดย นื่างสำาวจฑุ์ามีาศ สำังข์อุดมี
นื่ายดรงค ติระดำารงค์กุล 

สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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สัถานการึณ์สััตว์นำ�าท่ี่�สัำาคั์ญ 
ปรึะจำาเดือนมิถ่นายน	 2565	 
แลี้ะแนวโน้ม
	 1.	สัถานการึณ์การึผลิี้ตเดือน
มิถ่นายน	2565
 สำถึานื่การณ์์ผู้ลผู้ลิตสัำตว์นื่ำ�าในื่เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ พื้บว่า ไม่ีมีีรายงานื่ปริมีาณ์สัำตว์นื่ำ�า
ที�จำาหน่ื่ายในื่ตลาดกลางองค์การสำะพื้านื่ปลา
กรุงเทพื้ฯ ในื่ขณ์ะที�ราคาสัำตว์นื่ำ�าที�เกษตรกร
ขายได้ในื่เด่อนื่มิีถุึนื่ายนื่ที�มีี แนื่วโน้ื่มีเพิื้�มีขึ�นื่ 
ค่อ กุ้งขาวแวนื่นื่าไมี ปลาช่อนื่ และปลาเป็ด  
ขณ์ะที� ปลาดุกบิ�กอุย ปลาท้ มีีแนื่วโน้ื่มีลดลง
ส่ำวนื่สำตัว์นื่ำ�าชนิื่ดอ่�นื่ ๆ  ค่อ หมีกึกระดอง ไมีมี่ี
รายงานื่ราคาสำถึานื่การณ์์ข่าวที�สำำาคัญดังนีื่�

 WTO เร�งหาร้อเก่ิ�ยวกัิบกิารรับกิาร

อ่ดหน่นข้องภาคประมง
 เม่ี�อวันื่ที� 21 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีรายงานื่
ข่าวจาก Seafood Source ว่า ผู้้้แทนื่ของ
องค์กรจากกลุ่มีภาคพ่ื้�นื่สำมุีทรที�ไม่ีแสำวงหา
ผู้ลกำาไร หร่อ NGO ได้ถึกประเด็นื่หาร่อ
เกี�ยวกับด้านื่การรับการอุดหนืุ่นื่หร่อการ
รับการสำนัื่บสำนุื่นื่ของภาคประมีง ซึึ่�งมีีทั�ง
ข้อเสำนื่อแนื่ะที�เป็นื่ข้อติชมี และข้อติเตียนื่ 
เกี�ยวกับข้อสัำญญาหร่อข้อตกลงกับองค์การ
การค้าโลก (WTO) เกี�ยวข้องกับการประมีง
ที�ผิู้ดกฎหมีาย ขาดการรายงานื่ และไร้การ
ควบคุมี (IUU) และการจำากัดพ่ื้�นื่ที�การจับ
ปลาที�เข้มีงวด ซึึ่�ง WTO พื้ยายามีเจรจาเกี�ยว 
กับประเด็นื่ข้อหาร่อนีื่�หลายครั�ง และได้ข้อสำรุป 

ล่า สุำดในื่ที�ประชุมีวันื่ที�  14 มิี ถุึนื่ายนื่  
2565 ว่า ร่างข้อกำาหนื่ดการอุดหนุื่นื่สำำาหรับ
ภาคประมีงนัื่�นื่ แต่ละประเทศที�เป็นื่สำมีาชิก
ยังคงเดินื่หนื่้าในื่การจำากัดจำานื่วนื่เร่อและ
พ่ื้�นื่ที�การทำาประมีงที�อย่้นื่อกเหน่ื่อน่ื่านื่นื่ำ�า
ของประเทศสำมีาชิกต่อไป เพ่ื้�อให้เกิดความี 
สำมีดุลของทรัพื้ยากรประมีงทางทะเล  
เ พ่ื้� อ รั บ ข้อสำนื่ับสำนืุ่นื่และ เป็นื่ ไปตามี 
ข้อกำาหนื่ดและหลักเกณ์ฑ์์ของ IUU ต่อไป 

	 2.	 สัถานการึณ์การึตลี้าด
เดือนพฤษภาค์ม	2565
 ความต้ิองกิารแซื้ลมอนข้องจ่นท่ี่�เพิ�ม

ขึ้�นเป็นอ่ปสรรคจากิราคานำาเข้้าท่ี่�ส้งขึ้�น
 เม่ี�อวันื่ที� 22 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีรายงานื่
จาก Seafood Source ว่านื่าย Fan Xubing  
ที�ปรึกษาทางการตลาดของสำมีาคมีผู้้้ค้า
อาหารทะเลมีหานื่ครปักกิ�ง เปิดเผู้ยว่า  
ผู้้้บริโภคแซึ่ลมีอนื่ของจีนื่เผู้ชิญกับปัญหาราคา 
นื่ำาเข้าแซึ่ลมีอนื่ที�ส้ำง ส่ำงผู้ลตอ่การเตบิโตของ
ตลาดความีต้องการบริโภคแซึ่ลมีอนื่ของจีนื่
ในื่ระยะยาว ซึึ่�งการส่ำงออกแซึ่ลมีอนื่สำดจาก
ทั�วโลกไปยังตลาดจีนื่ระหว่างเด่อนื่มีกราคมี -  
พื้ฤษภาคมี 2565 มีีม้ีลค่าที�เพิื้�มีส้ำงขึ�นื่ถึึง 
ร้อยละ 67 ขณ์ะที�ปริมีาณ์การส่ำงออกลดลง
ร้อยละ 11 ซึึ่�งเปน็ื่ผู้ลมีาจากที�ราคาแซึ่ลมีอนื่
ทั�วโลกนัื่�นื่ส้ำงขึ�นื่ หลังจากที�ตลาดเริ�มีกลับ
มีาฟ้ั�นื่ตัวจากสำถึานื่การณ์์การระบาดของ 
โควิด – 19 ในื่ระลอกแรก นื่อกจากนีื่� ราคา
ที�ส้ำงขึ�นื่นัื่�นื่ยังเป็นื่ผู้ลมีาจากอัตราเงินื่เฟ้ัอ

ที�ส้ำงขึ�นื่ และผู้ลกระทบจากวิกฤตสำงครามี
ระหว่างรัสำเซีึ่ยและย้เครนื่ อย่างไรก็ตามี 
การเติบโตด้านื่ตลาดการบริโภคแซึ่ลมีอนื่ 
ของจีนื่ยังคงแข็งแกร่งและไมี่ได้รับผู้ลกระทบ 
ในื่ระยะสัำ�นื่ ซึึ่�งส่ำวนื่ใหญ่ความีต้องการบริโภค
แซึ่ลมีอนื่ของจีนื่กว่าร้อยละ 80 มีาจาก 
ร้านื่อาหารญี�ปุ�นื่ และภัตตาคาร ธุรกิจ
โรงแรมี และธุรกิจการขนื่ส่ำงอาหารของว่าง
และเคร่�องด่�มีที�ขยายตัวมีากขึ�นื่ในื่ช่วงที�
จีนื่คุมีเข้มีมีาตรการการควบคุมีโควิด – 19  
ที�ผู่้านื่มีา ทั�งนีื่� หากราคานื่ำาเข้าแซึ่ลมีอนื่ 
ที�ยังคงส้ำงอย่างต่อเน่ื่�องนัื่�นื่ จะส่ำงผู้ลกระทบ
ต่อความีต้องการบริโภคแซึ่ลมีอนื่ของจีนื่ 
ในื่ระยะยาว อาจทำาให้ผู้้้บริโภคจีนื่ไปบริโภค
สิำนื่ค้าอ่�นื่มีากขึ�นื่ 

	 3.	ค์วามเค์ลืี้�อนไหวของรึาค์า
เดือนมิถ่นายน	2565
 ราคาสัำตว์นื่ำ�าที�สำำาคัญบางชนิื่ดในื่เด่อนื่
มิีถุึนื่ายนื่ 2565 มีีความีเคล่�อนื่ไหว ดังนีื่�

 3.1 ก้่ิงข้าวแวนนาไมข้นาด 60 - 70 ตัิว/กิกิ.
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้กิโลกรัมีละ  
147.99 บาท ราคาลดลงจาก 148.12  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 0.09
 ร า ค า ข า ย ส่ำ ง กุ้ ง ข า ว ข นื่ า ด ก ล า ง  
(70 ตัว/กก.) จากตลาดทะเลไทย กิโลกรมัีละ  
148.81 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 143.60  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 3.63

 3.2 ปลาหมึกิกิระดองสดข้นาดกิลาง
 ไม่ีมีีรายงานื่ราคาที�ชาวประมีงขายได้
ขณ์ะที� ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จาก
องคก์ารสำะพื้านื่ปลากโิลกรมัีละ 260.00 บาท  
ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 242.61 บาท/กิโลกรัมี  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 7.17

 3.3 ปลาท้ี่สดข้นาดกิลาง
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้กิโลกรัมีละ  
68.92 บาท ราคาลดลงจาก 69.89  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 1.39
 ราคาขายส่ำงปลาท้ในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ 
จากอง ค์การสำะพื้านื่ปลากิ โลก รัมีละ  
85.00 บาท ราคาทรงตัวจากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

 3.4 ปลาช็�อนสดข้นาดกิลาง
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้กิโลกรัมีละ 
81.61 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 80.42  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 1.48
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 ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จาก
องค์การสำะพื้านื่ปลากิโลกรัมีละ 120.00 บาท  
ราคาลดลงจาก 123.45 บาท/กิโลกรัมี  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 2.79

 3.5 ปลาด่กิบิ�กิอ่ยสดข้นาด 3 - 4 ตัิว/กิกิ.
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้กิโลกรัมีละ  
54.50 บาท ราคาลดลงจาก 59.02  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 7.66
 ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จาก
องค์การสำะพื้านื่ปลากโิลกรมัีละ 75.00 บาท  
ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 71.72 บาท/กิโลกรัมี  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 4.57

 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น
 ราคาที�ชาวประมีงขายปลาเป็ดได้
กิโลกรัมีละ 7.90 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 6.83 
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ  
15.67
 ราคาขายส่ำงปลาป�นื่ชนิื่ดโปรตีนื่ 60% 
ขึ�นื่ไป เบอร์ 2 ในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จาก 
กรมีการค้าภายในื่กิโลกรัมีละ 37.00 บาท  
ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 36.00 บาท/กิโลกรัมี  
ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 2.78

	 4.	 แนวโน้มของรึาค์าเดือน
กรึกฎีาค์ม	2565
 จากการ ศึกษา วิ เคราะ ห์ทางสำ ถิึ ติ  
คาดคะเนื่แนื่วโน้ื่มีของราคาเด่อนื่กรกฎาคมี  
2565 ดังนีื่�

 4.1 ก้่ิงข้าวแวนนาไมข้นาด 70 ตัิว/กิกิ.
 คาดว่าราคาที�ชาวประมีงขายได้คาดว่า
จะกิโลกรมัีละ 145.00 บาท ราคาลดลงจาก  
147.99 บาท/กิโลกรัมีของเด่อนื่ก่อนื่ 
ร้อยละ 2.02
 ราคาขายสำ่ง กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)  
จากตลาดทะเลไทย จ.สำมุีทรสำาคร คาดว่า
จะกิโลกรมัีละ 145.00 บาท ราคาลดลงจาก  
148.81 บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ก่อนื่ 
ร้อยละ 2.56

 4.2 ปลาหมึกิกิระดองสด
 คาดว่า จะไม่ีมีีรายงานื่ราคาที�ชาวประมีง
ขายได้ ขณ์ะที�ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ  
จากองค์การสำะพื้านื่ปลา คาดว่าจะกิโลกรัมีละ  
260.00 บาท ราคาทรงตัวจากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

 4.3 ปลาท้ี่สดข้นาดกิลาง
 ร าคา ที� ช าวประมีงขายไ ด้คาด ว่ า 
จะกิโลกรัมีละ 69.75 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก  
68.92 บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ก่อนื่ 
ร้อยละ 1.20
 ราคาขายส่ำงปลาท้ในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ 
จากองค์การสำะพื้านื่ปลา กิโลกรัมีละ 85.00 บาท  
ราคาทรงตัวจากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

 4.4 ปลาช็�อนสดข้นาดกิลาง
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้คาดว่าจะ
กิโลกรัมีละ 81.95 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก 

81.61 บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 
0.40
 ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ คาดว่าจะ 
กิโลกรัมีละ 120.00 บาท ราคาทรงตัว 
จากเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

 4.5 ปลาด่กิบิ�กิอ่ย
 ราคาที�ชาวประมีงขายได้กิโลกรัมีละ  
54.25 บาท ราคาลดลงจาก 54.50  
บาท/กิโลกรัมีของเด่อนื่ก่อนื่ร้อยละ 0.45
 ราคาขายส่ำงในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จาก
องค์การสำะพื้านื่ปลาคาดว่าจะกิโลกรัมีละ  
80.00 บาท ราคาลดลงจาก 75.00  
บาท/กิโลกรัมี ของเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีาร้อยละ 6.67

 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น
 ราคาปลาเป็ดที�ชาวประมีงขายได้คาดว่าจะ 
กิโลกรัมีละ 8.10 บาท ราคาเพิื้�มีขึ�นื่จาก  
7.90 บาท/กโิลกรมัี ของเด่อนื่กอ่นื่ร้อยละ 2.50
 ราคาปลาป�นื่เบอร์ 2 ชนิื่ดโปรตีนื่ 60% 
ขึ�นื่ไป ในื่ตลาดกรุงเทพื้ฯ จากกรมีการค้า
ภายในื่ คาดว่าจะกิโลกรัมีละ 37.00 บาท 
ราคาทรงตัวเท่ากับเด่อนื่ที�ผู่้านื่มีา

โดย นื่างวรมีา นื่พื้รัตน์ื่
นื่ายปวเรศ เม่ีองสำมีบัติ

นื่างสำาวชญาดา อาจสุำโพื้ธิ�
สำำานัื่กวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 25.00 80.00

ก.ค. 25.00 80.00

สำ.ค. 25.00 80.00

ก.ย. 25.00 80.00

ต.ค. 25.00 80.00

พื้.ย. 34.40 80.00

ธ.ค. 38.06 80.00

มี.ค. 65 48.68 80.00

ก.พื้. 54.51 80.00

มีี.ค. 61.66 80.00

เมี.ย. 59.29 80.00

พื้.ค. 59.02 71.72

มิี.ย. 54.50 75.00

เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 76.16 140.00

ก.ค. 76.36 140.00

สำ.ค. 77.15 140.00

ก.ย. 78.54 140.00

ต.ค. 78.28 140.00

พื้.ย. 78.17 140.00

ธ.ค. 78.93 140.00

มี.ค. 65 81.66 140.00

ก.พื้. 79.60 140.00

มีี.ค. 81.37 140.00

เมี.ย. 79.37 140.00

พื้.ค. 80.42 123.45

มิี.ย. 81.61 120.00

เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 141.14 139.60

ก.ค. 134.84 128.65

สำ.ค. 126.04 119.60

ก.ย. 123.71 120.00

ต.ค. 127.49 129.17

พื้.ย. 146.90 153.60

ธ.ค. 163.29 170.20

มี.ค. 65 178.24 184.78

ก.พื้. 178.17 179.05

มีี.ค. 166.31 158.52

เมี.ย. 151.99 139.69

พื้.ค. 148.12 143.60

มิี.ย. 147.99 148.81
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พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.
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เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 100.00 220.00

ก.ค. 100.00 220.00

สำ.ค. 104.00 220.00

ก.ย. 150.00 185.33

ต.ค. 110.00 180.00

พื้.ย. 100.00 180.00

ธ.ค. 100.00 180.00

มี.ค. 65 100.00 180.00

ก.พื้. - 180.00

มีี.ค. - 180.00

เมี.ย. - 180.00

พื้.ค. - 246.21

มิี.ย. - 260.00

เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 6.57 32.00

ก.ค. 7.70 32.00

สำ.ค. 6.62 32.67

ก.ย. 6.57 33.00

ต.ค. 6.56 33.83

พื้.ย. 6.57 33.77

ธ.ค. 6.58 32.40

มี.ค. 65 8.07 32.00

ก.พื้. 6.89 32.42

มีี.ค. 6.99 34.13

เมี.ย. 7.90 36.00

พื้.ค. 6.83 36.00

มิี.ย. 7.90 37.00

เด้อน ราคาเกิษติรกิร ราคาข้ายส�ง

มิี.ย. 64 76.11 80.00

ก.ค. 79.38 85.00

สำ.ค. 66.40 85.00

ก.ย. 72.22 85.00

ต.ค. 73.35 85.00

พื้.ย. 71.22 85.00

ธ.ค. 70.79 85.00

มี.ค. 65 70.51 85.00

ก.พื้. 66.65 85.00

มีี.ค. 66.28 85.00

เมี.ย. 67.72 85.00

พื้.ค. 69.89 85.00

มิี.ย. 68.92 85.00

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.มิ.ย. มิ.ย.ก.ย.
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 นายเฉลิมชัุย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปน็ประธานการ
ประชุุมหน่วยงานที�เกี�ยวข้้องงบกลาง รายการเงินสำารองจ่าย 

เพื�อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเปน็ ประจำาป ี2565

 เมื�อวันอาทิตย์ที� 26 มิถุุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุุม 
กุลาดำา ชัุ�น 7 อาคารจฬุาภรณ ์กรมประมง นายเฉลมิชุยั สุวรรณรกัษ์  
อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุุมหน่วยงานที�เกี�ยวข้้อง 
งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื� อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น  
ประจำาปี 2565 โครงการเร่งด่วนเพื� อการอนุรักษ์ และบริหาร 
จัดการสัตว์ทะเลเลี�ยงลูกด้วยนมข้องกรมประมง โดยมี  
นางสาวสรินดา เปลี�ยนแก้ว ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ทำาหน้าที�ฝ่้ายเลข้านุการการประชุุม

เพ่ื้�อซัึ่กซ้ึ่อมีรายละเอียด และกำาหนื่ด 

กรอบการดำาเนิื่นื่งานื่รวมีถึึงการพิื้จารณ์า

กรอบเวลา (timeline) ในื่การดำาเนิื่นื่งานื่ 

ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมี เพ่ื้�อให้ 

ภาพื้รวมีของการใช้จ่ายงบประมีาณ์ และ 

ผู้ลการดำาเนิื่นื่งานื่ เป็นื่ไปตามีแผู้นื่และ

วัตถุึประสำงค์จนื่บรรลุผู้ลสำำาเร็จของโครงการ

ในื่ภาพื้รวมี

 โครงการเร่ ง ด่วนื่เ พ่ื้� อการอนืุ่ รัก ษ์ 

และบริหารจัดการสัำตว์ทะเลเลี�ยงล้กด้วยนื่มี  

เป็นื่โครงการที�กรมีประมีงได้ขออนุื่มัีติ

จัดสำรรงบประมีาณ์รายจ่าย งบกลาง  

รายการเงินื่สำำารองจ่ายเพ่ื้�อกรณี์ฉุกเฉินื่ 

หร่อจำาเป็นื่ ประจำาปี พื้.ศ. 2565 เพ่ื้�อ 

นื่ำามีาใช้ในื่การแก้ไขปัญหาเพ่ื้�อการอนุื่รักษ์

และบริหารจัดการสัำตว์ทะเลเลี�ยงล้กด้วยนื่มี  
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ข่าวท่ี่�น่าสันใจ



โดยนื่ายกรัฐมีนื่ตรีได้พิื้จารณ์าเห็นื่ชอบ

วงเงินื่ 35,687,200 บาท เพ่ื้�อเป็นื่ค่าใช้จ่าย

ในื่การดำาเนิื่นื่โครงการ จำานื่วนื่ 4 โครงการ

 ได้แก่

 (1) โครงการเพิื้�มีประสำิทธิภาพื้ระบบ 

ตรวจสำอบย้อนื่กลับสิำนื่ค้าสัำตว์นื่ำ�ารองรับ  

MMPA ของสำหรัฐอเมีริกา (กรป.) โดยมีี 

เป้าประสำงค์ในื่การพัื้ฒนื่าระบบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง  

รวมีถึึงการพัื้ฒนื่า mobile application 

ในื่เร่อ ทดแทนื่การบันื่ทึกข้อม้ีลในื่กระดาษ  

เพ่ื้�อให้เกิดความีรวดเร็วในื่การประมีวลผู้ล

ของระบบ eLogbook และลดค่าใช้จ่าย

ภาครัฐในื่ระยะยาว ซึึ่�งจะเป็นื่การอำานื่วยความี

สำะดวกในื่การค้าขายสัำตว์นื่ำ�าที�มีาจากการจับ 

การนื่ำาเข้า และการส่ำงออก

 (2) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนื่โลยี 

เพ่ื้�อการปรับเปลี�ยนื่เคร่�องม่ีอประมีงและ 

วิธีการทำาการประมีงเพ่ื้�อป้องกันื่การติด 

โดยบังเอิญของสัำตว์ทะเลเลี�ยงล้กด้วยนื่มี  

(กพื้ท.)

โครงการเร่งด่วนเพื�อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์
ทะเลเลี�ยงลูกด้วยนม เป็นโครงการที�กรมประมงได้ข้อ

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงิน
สำารองจ่ายเพื�อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเปน็ ประจำาป ีพ.ศ. 2565 

เพื�อนำามาใชุ้ในการแก้ไข้ปญัหาเพื�อการอนุรักษ์ 
และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี�ยงลูกด้วยนม

 (3) โครงการควบคุมีเฝ้ัาระวังพื้่�นื่ที�

ทำาการประมีงในื่บริเวณ์พ่ื้�นื่ที� เ สีำ�ยงต่อ 

สัำตว์ทะเลเลี�ยงล้กด้วยนื่มี (กตป.)

 (4) โครงการศึกษาแนื่วทางแก้ไขปัญหา

เคร่�องม่ีอประมีงที�มีีผู้ลกระทบต่อพื้ะย้นื่  

(กพื้ท.) เพ่ื้�อให้ได้มีาซึึ่�งข้อม้ีลพ่ื้�นื่ฐานื่ และ

แนื่วทางข้อตกลงความีร่วมีม่ีอกับชุมีชนื่/

ชาวประมีงพ่ื้�นื่บ้านื่ในื่การทำาการประมีง

ที�สำอดคล้องกับมิีติการอนุื่รักษ์ทรัพื้ยากร

ประมีง
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ข�าวที�น�าสนใจ



รึาค์าขายปลี้ก่	(เงินสัด)	พันธิ่์ส่ักรึ	ไก่แลี้ะเป็ดในตลี้าดกรึ่งเที่พฯ
หนื่่วย : บาท/ตัว

รายกิาร
2564 2565

พ.ค. มิ.ย กิ.ค. ส.ค. กิ.ย. ติ.ค. พ.ย. ธ์.ค. ม.ค. กิ.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค.

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

ล้กไก่ไข่อายุ 1 วันื่ 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00 26.00 26.00 26.00

ล้กไก่เน่ื่�ออายุ 1 วันื่ 10.50 10.50 10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26 15.50 15.50 15.50 15.50 

ล้กเป็ดไข่ซีึ่พีื้ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที่่�มา : สำมีาคมีผู้้้ผู้ลิตอาหารสัำตว์ไทย

รึาค์าขายส่ัง	(เงินสัด)	อาหารึสััตว์สัำาเร็ึจรูึปในตลี้าดกร่ึงเที่พฯ
หน่ื่วย : บาท/30 ก.ก.

รายกิาร
2564 2565

พ.ค. มิ.ย กิ.ค. ส.ค. กิ.ย. ติ.ค. พ.ย. ธ์.ค. ม.ค. กิ.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค.

หัวอาหาร 

ไก่รุ่นื่ - เน่ื่�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่นื่ - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

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

หม้ีเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หม้ีรุ่นื่ 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หม้ีเน่ื่�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสำาเร็จร้ปผง 

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

อาหารสำาเร็จร้ปเม็ด

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

หม้ีเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หม้ีรุ่นื่ขุนื่ 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หม้ีเน่ื่�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท่ี่�มา : www.cpffeed.com

รึาค์าขายส่ัง	(เงินสัด)	ป๋่ยท่ี่�สัำาคั์ญในตลี้าดกร่ึงเที่พฯรึายเดือน
หน่ื่วย : บาทต่อตันื่

ช็นิดป่๋ย
2564 2565

พ.ค. มิ.ย กิ.ค. ส.ค. กิ.ย. ติ.ค. พ.ย. ธ์.ค. ม.ค. กิ.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค.

21 - 0 - 0 7,400 7,700 8,200 8,400 8,550 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400 16,750 15,000

46 - 0 - 0 13,000 14,000 15,233 16,100 17,333 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000 28,000 32,250 30,500

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

16 - 16 - 8 14,033 14,033 14,200 14,250 15,633 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000 19,800 23,750 24,100

15 - 15 - 15 15,733 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900 27,250 27,000

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

ที่่�มา : สำำานื่ักงานื่เศรษฐกิจการเกษตร
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รึาค์าปัจจัยการึผลี้ิต



สศท.2	จัดปัรื่ะชุมหาร่ื่อกลุ่ิมย่อย	(Focus	Group)		
เร่ื่�อง	การื่ศึกษาแน่วทางการื่พัิฒน่าเกษตรื่อัตลัิกษณ์		

ด�วยเทคโน่โลิย่แลิะน่วัตกรื่รื่ม	กรื่ณ่ศึกษา	:	ทุเร่ื่ยน่หลิงลัิบแลิอุตรื่ดิตถ์
 วันื่ที� 9 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 นื่ายประเสำริฐศักดิ� แสำงสัำทธา ผู้้้อำานื่วยการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจ
การเกษตรที� 2 พิื้ษณุ์โลก (สำศท.2) เป็นื่ประธานื่การประชุมีหาร่อกลุ่มีย่อย (Focus Group) 
เร่�อง การศกึษาแนื่วทางการพื้ฒันื่าเกษตรอตัลักษณ์์ด้วยเทคโนื่โลยแีละนื่วตักรรมี กรณ์ศึีกษา :  
ทุเรียนื่หลงลับแลอุตรดิตถ์ึ ผู่้านื่โปรแกรมี Zoom Cloud Meetings เพ่ื้�อรับฟัังความีคิดเห็นื่
และข้อเสำนื่อแนื่ะจากผู้้้เกี�ยวข้องในื่ระดับพื้่�นื่ที� แล้วนื่ำาไปปรับปรุงผู้ลการศึกษาให้มีีความี 
ถ้ึกต้อง ครบถ้ึวนื่ และสำมีบ้รณ์์มีากขึ�นื่ ในื่การนีื่� มีีผู้้้แทนื่จากหนื่่วยงานื่ในื่สัำงกัดกระทรวง
เกษตรและสำหกรณ์์ สำำานัื่กงานื่สำภาเกษตรกรจังหวัด เศรษฐกิจการเกษตรอาสำา ผู้้้ประกอบการ  
และเกษตรกร เข้าร่วมีประชุมีโดยพื้ร้อมีเพื้รียงกันื่

สศท.3	รื่วมติดตามการื่ลิงพ่ิ�น่ท่�ข่องท่�ปัรึื่กษารัื่ฐมน่ตร่ื่ว่าการื่	
กรื่ะทรื่วงเกษตรื่ฯ	ณ	จังหวัดสกลิน่ครื่

  วันื่ที� 17 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 นื่างสำาวอุษา โทณ์ผู้ลินื่ ผู้้้อำานื่วยการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจ
การเกษตรที� 3 อุดรธานื่ี (สำศท.3) รวมีติดตามีการลงพื้่�นื่ที�ของที�ปรึกษารัฐมีนื่ตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ (นื่ายอลงกรณ์์ พื้ลบุตร) ณ์ จังหวัดสำกลนื่คร ได้แก่ 1) วิสำาหกิจ
ชุมีชนื่ข้าวฮางงอกบ้านื่น้ื่อยจอมีศรี ตำาบลฮางโฮง อำาเภอเม่ีอง โดยได้เยี�ยมีชมีกระบวนื่การ
ผู้ลิตข้าวฮางงอกและผู้ลิตภัณ์ฑ์์แปรร้ปต่างๆ ของกลุ่มี พื้ร้อมีกันื่นีื่�ได้ให้แนื่วทางยกระดับ
การผู้ลิตของกลุ่มีภายใต้ “นื่โยบายตลาดนื่ำาการผู้ลิต” โดยช้โครงการ Brand Project  
เพ่ื้�อเป็นื่ทางรอดของภาคเกษตรแบบยั�งย่นื่ และเช่�อมีโยงการพัื้ฒนื่าของจังหวัดเพ่ื้�อเป็นื่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสำานื่แห่งที� 2 (สำกลนื่คร - นื่ครพื้นื่มี - มุีกดาหาร) และการขยาย
ตลาดข้าวนึื่�งส่้ำประเทศซึ่าอุดิอาระเบียและแอฟัฟัริกา รวมีทั�งการพื้ัฒนื่าเกษตรกรรุ่นื่ใหมี่ 

ให้เข้ามีามีีบทบาทในื่การใช้เทคโนื่โลยีเพื้่�อการแปรร้ปอาหาร และ 2) โครงการก่อสำร้างประต้ระบายนื่ำ�า นื่ำ�าพุื้ง - นื่ำ�ากำ�า อันื่เน่ื่�องมีาจาก 
พื้ระราชดำาริ อำาเภอโคกศรีสุำพื้รรณ์ โดยตรวจติดตามีความีก้าวหนื่้าในื่การดำาเนื่ินื่งานื่โครงการ จัดเวทีชุมีชนื่/การวิเคราะห์พ่ื้�นื่ที�/การแก้ไข
ปัญหาเพ่ื้�อตอบสำนื่องความีต้องการเกษตรกรที�ได้รับผู้ลกระทบ ซึึ่�งท่านื่ที�ปรึกษาฯ ได้ขอให้เกษตรกรปรับเปลี�ยนื่การผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตร 
ที�ได้ม้ีลค่าตำ�าไปส่้ำการผู้ลิตสิำนื่ค้า ที�มีีม้ีลค่าส้ำง หร่อที�เรียกว่า สิำนื่ค้าอาหารแห่งอนื่าคต เช่นื่ ผู้ำา สำาหร่าย ซึึ่�งมีีมีากในื่ภาคอีสำานื่
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แวะเย่�ยม	สัศที่.



รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	พิรื่�อมด�วย	ผ้�อ�าน่วยการื่	สศท.8	ลิงพ่ิ�น่ท่�ติดตามผลิการื่ด�าเนิ่น่งาน่	
กลุ่ิมแปัลิงใหญ่ส�มโอทับทิมสยาม	ต�าบลิคลิองน่�อย	อ�าเภอปัากพินั่ง	จังหวัดน่ครื่ศร่ื่ธ์รื่รื่มรื่าช

 วันื่ที� 9 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 ดร.ทัศนีื่ย์ เม่ีองแก้ว รองเลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร พื้ร้อมีด้วย นื่ายนิื่กร แสำงเกตุ ผู้้้อำานื่วยการ 
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 8 สุำราษฎร์ธานีื่ (สำศท.8) และคณ์ะเจ้าหน้ื่าที� ลงพ่ื้�นื่ที�ตรวจเยี�ยมีและติดตามีผู้ลการดำาเนิื่นื่งานื่ 
กลุ่มีแปลงใหญ่ส้ำมีโอทับทิมีสำยามี ตำาบลคลองน้ื่อย อำาเภอปากพื้นัื่ง จังหวัดนื่ครศรีธรรมีราช โดยมีี นื่ายชนื่ะวัฒน์ื่ มีากลับ รองประธานื่ 
กลุ่มีแปลงใหญ่และสำมีาชิกกลุ่มีแปลงใหญ่ ร่วมีให้การต้อนื่รับและร่วมีแลกเปลี�ยนื่ความีคิดเห็นื่ ปัญหาและอุปสำรรค ในื่การขับเคล่�อนื่ 
กลุ่มีแปลงใหญ่ส้ำมีโอทับทิมีสำยามี ทั�งนีื่� รองเลขาธิการ สำศก. ได้ให้ข้อเสำนื่อแนื่ะในื่การรวมีกลุ่มีเพ่ื้�อจัดซ่ึ่�อปัจจัยการผู้ลิตและหาแนื่วทาง 
ในื่การจำาหน่ื่ายผู้ลผู้ลิตโดยไม่ีผู่้านื่พ่ื้อค้าคนื่กลาง เช่นื่ การจำาหน่ื่ายผู่้านื่ระบบออนื่ไลน์ื่ เพ่ื้�อขับเคล่�อนื่การดำาเนิื่นื่งานื่ของกลุ่มีแปลงใหญ่ 
ส้ำมีโอทับทิมีสำยามีให้มีีประสิำทธิภาพื้มีากยิ�งขึ�นื่ต่อไป

สศท.6	ร่ื่วมปัรื่ะชุมคณะอนุ่กรื่รื่มการื่พัิฒน่าการื่เกษตรื่แลิะ
สหกรื่ณ์	รื่ะดับจังหวัดสมุทรื่ปัรื่าการื่	(อ.พิ.ก.)ครัื่�งท่�	1/2565	

 วันื่ที� 15 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 นื่างศศิญา ปานื่ตั�นื่ ผู้้้อำานื่วยการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจ 
การเกษตรที� 6 ชลบุรี (สำศท.6) พื้ร้อมีด้วยนื่ายศิระเวช ธารเพื้ชรวัฒนื่า นัื่กวิเคราะห์นื่โยบาย
และแผู้นื่ชำานื่าญการพื้ิเศษ ส่ำวนื่แผู้นื่พื้ัฒนื่าเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้ารายงานื่ตัวกับ 
ผู้้้ว่าราชการจังหวัดสำมุีทรปราการ เน่ื่�องในื่โอกาสำเข้ารับตำาแหน่ื่งใหมี่ และเข้าร่วมีประชุมี 

คณ์ะอนุื่กรรมีการพื้ฒันื่าการเกษตรและสำหกรณ์์ระดบัจงัหวัดสำมุีทรปราการ (อ.พื้.ก.) ครั�งที� 1/2565 โดยมีีรองผู้้ว่้าราชการจงัหวดัสำมุีทรปราการ  
เป็นื่ประธานื่การประชุมี ณ์ ศาลากลางจังหวัดสำมุีทรปราการ ซึ่ึ�งได้รายงานื่เร่�องเพื้่�อทราบ ดังนีื่� 1) รายงานื่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
ไตรมีาสำที� 1 ปี 2565 และแนื่วโน้ื่มีปี 2565 จังหวัดสำมุีทรปราการ โดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมีาสำที� 1 ปี 2565 หดตัวร้อยละ 1.2  
เม่ี�อเทียบกับช่วงเดียวกันื่ของปีที�ผู่้านื่มีา เป็นื่ผู้ลจากสำาขาประมีงหดตัวร้อยละ 5 ส่ำวนื่สำาขาพ่ื้ชขยายตัวร้อยละ 10.6 สำาขาบริการ 
ทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 9.6 และสำาขาปศสัุำตว์ขยายตัวร้อยละ 0.2  2) แนื่วโนื่ม้ีภาวะเศรษฐกจิการเกษตร ปี 2565 จังหวดัสำมุีทรปราการ  
ในื่ภาพื้รวมีมีีแนื่วโน้ื่มีหดตัวอย้ร่ะหว่างร้อยละ (-2.4) - (-1.4) ซึึ่�งปัจจัยด้านื่ลบที�ส่ำงผู้ลกระทบต่อภาคการเกษตรได้แก่ ผู้ลกระทบ Covid - 19  
ต่อการส่ำงออกสิำนื่ค้าเกษตรและการค้าภายในื่ประเทศ สำภาพื้อากาศที�แปรปรวนื่ และปัญหาแรงงานื่ประมีงที�หายาก ประกอบกับปัญหาราคานื่ำ�ามัีนื่ 
ที�เพิื้�มีส้ำงขึ�นื่ในื่ปีนีื่� ส่ำวนื่ปัจจัยด้านื่บวกที�เป็นื่แรงผู้ลัก ค่อการขับเคล่�อนื่ตามีนื่โยบายสำำาคัญของกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ เช่นื่  
ระบบส่ำงเสำริมีการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และตลาดนื่ำาการผู้ลิต เป็นื่ต้นื่ 3) โดยสำาขาประมีงหดตัวอย่้ในื่ช่วงร้อยละ (-4.6) - (-3.6) ส่ำวนื่สำาขาพ่ื้ช 
ขยายตัวอย้ใ่นื่ช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 สำาขาปศุสัำตว์ขยายตัว อย่้ในื่ช่วงร้อยละ (-0.4) - 0.6 และสำาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวอย้่ในื่ช่วง
ร้อยละ 0.8-1.8
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.9	ร่ื่วมพิิธ่์เปิัดงาน่รื่ณรื่งค์ถ่ายทอดเทคโน่โลิย่การื่ผลิิตข่�าว
รื่ะดับเข่ตภาคใต�เน่่�องใน่วัน่ข่�าวแลิะชาวน่าแห่งชาติ	ปัรื่ะจ�าปีั	2565
  วันื่ที� 20 มิีถุึนื่ายนื่2565 นื่ายไพื้ฑ้์รย์ สีำลาพัื้ฒนื่์ ผู้้้อำานื่วยการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจ 

สศท.12	จัดสัมมน่า	“การื่จัดท�ามาตรื่การื่จ้งใจใน่การื่จัดท�าเข่ตส่งเสริื่มการื่ปัล้ิก	
พ่ิชเศรื่ษฐกิจท่�ส�าคัญ	(มัน่ส�าปัะหลัิง)”	ภายใต�โครื่งการื่บริื่หารื่จัดการื่การื่ผลิิตสิน่ค�าเกษตรื่	

ตามแผน่ท่�เกษตรื่เพ่ิ�อการื่บริื่หารื่จัดการื่เชิงรุื่ก	(Agri-Map)
 วันื่ที� 21 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร ที� 12 นื่ครสำวรรค์ (สำศท.12) นื่ำาโดย นื่ายเกษมี ชาติทอง รักษาการผู้้้อำานื่วยการ  
สำศท.12 จัดสัำมีมีนื่า “การจัดทำามีาตรการจ้งใจในื่การจัดทำาเขตส่ำงเสำริมีการปล้กพ่ื้ชเศรษฐกิจที�สำำาคัญ (มัีนื่สำำาปะหลัง) ภายใต้โครงการบริหาร
จัดการการผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตรตามีแผู้นื่ที�เกษตรเพ่ื้�อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)” จัดขึ�นื่เพ่ื้�อแลกเปลี�ยนื่ข้อม้ีลและระดมีความีคิด
เห็นื่ในื่การจัดทำามีาตรการจ้งใจของสิำนื่ค้ามัีนื่สำำาปะหลังจากทุกภาคส่ำวนื่ที�เกี�ยวข้อง ในื่การนื่ำาไปใช้ประกอบการจัดทำาเขตส่ำงเสำริมีการปล้ก 
พ่ื้ชเศรษฐกิจที�สำำาคัญให้สำอดคล้องและเหมีาะสำมีกับฐานื่ทรัพื้ยากรต่อไป

การเกษตรที� 9 สำงขลา (สำศท.9) พื้ร้อมีด้วย นื่ายทนื่งค์ศักดิ� ดำารงนุื่ก้ล ผู้้้อำานื่วยการส่ำวนื่สำารสำนื่เทศการเกษตร และนื่ายเอก แก้วคง  
นัื่กวิเคราะห์นื่โยบายและแผู้นื่ เข้าร่วมีพิื้ธีเปิดงานื่รณ์รงค์ถ่ึายทอดเทคโนื่โลยีการผู้ลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ เน่ื่�องในื่วันื่ข้าวและชาวนื่าแห่งชาติ  
ประจำาปี 2565 ณ์ โรงเรียนื่บ้านื่กระอานื่ ตำาบลท่าม่ีวง อำาเภอเทพื้า จังหวัดสำงขลา โดยมีี ดร.ทองเปลว กองจันื่ทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสำหกรณ์์ เป็นื่ประธานื่ ซึึ่�งการจัดงานื่ในื่ครั�งนีื่�มีีวัตถุึประสำงค์เพ่ื้�อเป็นื่การเฉลิมีพื้ระเกียรติในื่โอกาสำมีหามีงคลเฉลิมีพื้ระชนื่มีพื้รรษา  
90 พื้รรษา สำมีเด็จพื้ระนื่างเจ้าสิำริกิต์ พื้ระบรมีราชินื่ีนื่าถึ พื้ระบรมีราชชนื่นีื่พัื้นื่ปีหลวง และเป็นื่การรำาลึก ถึึงพื้ระมีหากรุณ์าธิคุณ์ 
ของพื้ระบาทสำมีเด็จพื้ระปรมิีนื่ทรมีหาภ้มิีพื้ลอดุลยเดช รัชกาลที� 9 ที�ทรงมีีพื้ระมีหากรุณ์าธิคุณ์ต่อกิจการด้านื่ข้าว
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศก.	จัดกิจกรื่รื่มสนั่บสนุ่น่ช่วยเกษตรื่กรื่กรื่ะจายผลิผลิิตมังคุด
 วันื่ที� 2 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร นื่ำาโดย นื่ายฉันื่ทานื่นื่ท์ วรรณ์เขจร เลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร  
พื้ร้อมีด้วย รองเลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร ค่อ ดร.ทัศนีื่ย์ เม่ีองแก้ว นื่ายวินิื่ต อธิสุำข และนื่างกาญจนื่า แดงรุ่งโรจน์ื่ จัดกิจกรรมี
สำนัื่บสำนุื่นื่ช่วยเกษตรกรกระจายผู้ลผู้ลิตมัีงคุด โดยสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 6 ชลบุรี (สำศท.6) เป็นื่หน่ื่วยงานื่ประสำานื่วิสำาหกิจชุมีชนื่
ตรอกนื่องเม่ีองเกษตรสีำเขียว อำาเภอขลุง จังหวัดจันื่ทบุรี รับออเดอร์ผู้ลผู้ลิตมัีงคุดคุณ์ภาพื้ดี รวมี 1.5 ตันื่ ส่ำงตรงถึึงผู้้้บริโภคเพ่ื้�อช่วยกระจาย
ผู้ลผู้ลิตมัีงคุดให้แก่เกษตรกรในื่ช่วงฤด้กาลออกส่้ำตลาดมีาก
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ข่าวปรึะชาสััมพันธ์ิ



สศก.	ร่ื่วมงาน่วัน่รื่ณรื่งค์ถ่ายทอดเทคโน่โลิย่การื่ผลิิตข่�าวรื่ะดับปัรื่ะเทศ		
เน่่�องใน่วัน่ข่�าวแลิะชาวน่าแห่งชาติ	ปัรื่ะจ�าปีั	2565	ณ	พิรื่ะรื่าชานุ่สาวร่ื่ย์สมเด็จพิรื่ะสุริื่โยทัย		

บริื่เวณทุ่งมะข่ามหย่อง	จังหวัดพิรื่ะน่ครื่ศร่ื่อยุธ์ยา
  วันื่ที� 4 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 สำมีเด็จพื้ระกนื่ิษฐาธิราชเจ้า กรมีสำมีเด็จพื้ระเทพื้รัตนื่ราชสำุดาฯ สำยามีบรมีราชกุมีารี เสำด็จพื้ระราชดำาเนื่ินื่ 
เป็นื่องค์ประธานื่ในื่พิื้ธีเปิด งานื่วันื่รณ์รงค์ถ่ึายทอดเทคโนื่โลยีการผู้ลิตข้าวระดับประเทศ เน่ื่�องในื่วันื่ข้าวและชาวนื่าแห่งชาติ ประจำาปี 2565 
โดยมีี ดร.เฉลิมีชัย ศรีอ่อนื่ รัฐมีนื่ตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ พื้ร้อมีด้วยผู้้้บริหารระดับส้ำง ข้าราชการและเจ้าหน้ื่าที�ของหน่ื่วยงานื่
ในื่สัำงกัดกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ รับเสำด็จ ณ์ พื้ระราชานุื่สำาวรีย์สำมีเด็จพื้ระสุำริโยทัย บริเวณ์ทุ่งมีะขามีหย่อง จังหวัดพื้ระนื่ครศรีอยุธยา 
ในื่การนีื่� นื่ายฉันื่ทานื่นื่ท์ วรรณ์เขจร เลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร ร่วมีรับเสำด็จในื่ครั�งนีื่�ด้วย โดย สำศก. ยังได้ร่วมีจัดนิื่ทรรศการ  
ในื่หัวข้อ ระบบนื่ำาเสำนื่อข้อม้ีลเพ่ื้อใช้ประโยชน์ื่ในื่การบริหารจัดการด้านื่การเกษตร ประกอบด้วย ปฏิิทินื่ผู้ลผู้ลิตสิำนื่ค้าเกษตรในื่ระดับพ่ื้�นื่ที�  
และระบบฐานื่ข้อม้ีลร่วมี “เกษตรผู้ลิต พื้าณิ์ชย์ตลาด” ทั�งนีื่� งานื่วันื่ข้าวและชาวนื่าแห่งชาติ จัดขึ�นื่เป็นื่ประจำาทุกปี โดยปีนีื่�จัดขึ�นื่ระหว่าง 
วันื่ที� 4 - 6 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 เพ่ื้�อเป็นื่การรำาลึกพื้ระมีหากรุณ์าธิคุณ์ และสำร้างความีตระหนัื่กให้คนื่ไทยทุกคนื่ได้เห็นื่ความีสำำาคัญของข้าว  
ซึึ่�งเป็นื่พ่ื้ชอาหารหลักและพ่ื้ชเศรษฐกิจอันื่ดับหนึื่�งของคนื่ไทยทั�งประเทศ รวมีทั�งเพ่ื้�อเป็นื่การเชิดช้เกียรติชาวนื่าไทยร่วมีกันื่
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การื่สัมมน่าเชิงปัฏิิบัติการื่เพ่ิ�อรัื่บฟงัความคิดเห็น่ต่อร่ื่างแผน่
ปัฏิิบัติการื่ด�าน่เกษตรื่อิน่ทร่ื่ย์	พิ.ศ.2566	-	2570

 วันื่ที�  7 มิี ถุึนื่ายนื่ 2565 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร โดยกองนื่โยบาย 
และแผู้นื่พัื้ฒนื่าการเกษตร จัดประชุมีสัำมีมีนื่าเชิงปฏิิบัติการเพ่ื้�อรับฟัังความีคิดเห็นื่ต่อร่างแผู้นื่ 
ปฏิิบัติการด้านื่เกษตรอินื่ทรีย์ พื้.ศ. 2566 - 2570 โดยมีี นื่ายประย้ร อินื่สำกุล รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ เป็นื่ประธานื่ ในื่การนีื่� ดร.ทัศนีื่ย์ เม่ีองแก้ว รองเลขาธิการ
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานื่ ซึึ่�งการสัำมีมีนื่ามีีการนื่ำาเสำนื่อร่างแผู้นื่ปฏิิบัติการ  
ด้านื่เกษตรอินื่ทรีย์ พื้.ศ. 2566 - 2570 โดยนื่างสำาวกัลยา สำงรอด ผู้้้อำานื่วยการกองนื่โยบาย
และแผู้นื่พัื้ฒนื่าการเกษตร พื้ร้อมีเปิดเวทีรับฟัังความีคิดเห็นื่ต่อร่างแผู้นื่ ในื่ประเด็นื่ต่างๆ  
โดย ดร.สำมีชวนื่ บุญระหงส์ำ ผู้้้ทรงคุณ์วุฒิคณ์ะกรรมีการพัื้ฒนื่าเกษตรอินื่ทรีย์แห่งชาติ  
นื่างสำาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมีวิชาการเกษตร นื่ายพิื้ศาล พื้งศาพิื้ชณ์์ เลขาธิการ
สำำานัื่กงานื่มีาตรฐานื่สิำนื่ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นื่ายชฤทธิพื้ร เม้ีงเกร็ด ผู้้้จัดการ
สำามีพื้รานื่โมีเดล และดำาเนิื่นื่รายการโดย รศ.ดร.ดุสิำต อธินุื่วัฒน์ื่ อาจารย์สำาขาวิชาเทคโนื่โลยี
การเกษตร คณ์ะวิทยาศาสำตร์และเทคโนื่โลยี มีหาวิทยาลัยธรรมีศาสำตร์ ณ์ ห้องประชุมีศรีปลั�ง 
ชั�นื่ 8 อาคารวิสัำยทัศน์ื่ สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร

การื่ปัรื่ะชุมเชิงปัฏิิบัติการื่เพ่ิ�อจัดท�าแผน่ปัฏิิบัติการื่ด�าน่การื่เกษตรื่แลิะสหกรื่ณ์	พิ.ศ.2566-2570
  วันื่ที� 6 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 สำำานัื่กงานื่เศรษฐกจิการเกษตร โดยกองนื่โยบายและแผู้นื่พื้ฒันื่าการเกษตร จัดประชมุีเชิงปฏิิบัติการเพื้่�อจัดทำาแผู้นื่
ปฏิิบัติการด้านื่การเกษตรและสำหกรณ์์ พื้.ศ. 2566 - 2570 โดยมีี ดร.ทองเปลว กองจันื่ทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ เป็นื่ประธานื่  
ในื่การนีื่� นื่ายฉันื่ทานื่นื่ท์ วรรณ์เขจร เลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานื่ ซึ่ึ�งการประชุมีดังกล่าว มีีการบรรยายถึึง (ร่าง) 
 แผู้นื่ปฏิิบัติการด้านื่การเกษตร พื้.ศ. 2566 - 2570 โดยนื่างสำาวตาปี วัชรางก้ร ผู้้้เชี�ยวชาญด้านื่นื่โยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร  
และการแลกเปลี�ยนื่ข้อคิดเห็นื่เกี�ยวกับร่างแผู้นื่ ในื่สำว่นื่ของประเดน็ื่การพัื้ฒนื่าทั�ง 4 ประเด็นื่ โดย นื่ายรัตนื่ะ สำวามีีชัย เลขาธกิารสำภาเกษตรกร
แห่งชาติ นื่างเพื้ญ็ศิริ เกียรติเฟ้ั�องฟ้ั รองผู้้อ้ำานื่วยการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกจิอุตสำาหกรรมี นื่างสำาวภทัราภรณ์์ โสำเจยยะ รองอธบิดีกรมีพื้ฒันื่าที�ดินื่  
นื่ายสำายันื่ต์ ตันื่พื้านิื่ช รองผู้้้ว่าการวิจัยและพัื้ฒนื่าด้านื่อุตสำาหกรรมีชีวภาพื้ สำถึาบันื่วิจัยวิทยาศาสำตร์และเทคโนื่โลยีแห่งประเทศไทย  
และดำาเนื่ินื่รายการโดย ผู้ศ.ดร.มีนื่ต์ชัย พิื้นิื่จจิตรสำมีุทร อาจารย์ประจำาคณ์ะเศรษศาสำตร์ มีหาวิทยาลัยเกษตรศาสำตร์ ณ์ โรงแรมีรามีา  
การ์เดนื่ส์ำ กรุงเทพื้ฯ
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ข�าวประชาสัมืพันธิ์



รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	ลิงพ่ิ�น่ท่�กลุ่ิมเกษตรื่กรื่ท�าสวน่ยางค�อม	แลิะกลุ่ิมแปัลิงใหญ่มังคุด	
ต�าบลิสวน่ขั่น่	จังหวัดน่ครื่ศร่ื่ธ์รื่รื่มรื่าช

 วันื่ที� 10 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 ดร.ทัศนีื่ย์ เม่ีองแก้ว รองเลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร พื้ร้อมีด้วย นื่ายนิื่กร แสำงเกตุ ผู้้้อำานื่วยการ 
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 8 สุำราษฎร์ธานีื่ (สำศท.8) และคณ์ะเจ้าหน้ื่าที� ลงพ่ื้�นื่ที�ตรวจเยี�ยมี แลกเปลี�ยนื่แนื่วคิด แนื่วทางการบริหารจัดการ 
การดำาเนิื่นื่งานื่กลุ่มีเกษตรกรทำาสำวนื่ยางคอ้มี ตำาบลยางค้อมี อำาเภอพื้ป้ินื่ จังหวัดนื่ครศรีธรรมีราช โดยมีีนื่ายมีีตรา เปีย ประธานื่กลุ่มีเกษตรกร 
ทำาสำวนื่ยางค้อมี และกรรมีการกลุ่มี ร่วมีแลกเปลี�ยนื่ความีคิดเห็นื่และแนื่วทางในื่การขับเคล่�อนื่กลุ่มีให้ประสำบความีสำำาเร็จ  
ณ์ ที�ทำาการกลุ่มีเกษตรกรทำาสำวนื่ยางค้อมี ตำาบลยางค้อมี อำาเภอพิื้ป้นื่ จังหวัดนื่ครศรีธรรมีราช จากนัื่�นื่ในื่ช่วงบ่ายได้ลงพ่ื้�นื่ที�กลุ่มีแปลงใหญ่ 
มัีงคุดตำาบลสำวนื่ขันื่ อำาเภอช้างกลาง จังหวัดนื่ครศรีธรรมีราช เพ่ื้�อรับฟัังปัญหาและอุปสำรรคของกลุ่มี ในื่การนื่ำาไปส่้ำการปรับปรุงนื่โยบาย 
ให้สำอดคล้องกับสำถึานื่การณ์์ปัจจุบันื่
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ข�าวประชาสัมืพันธ์ิ



รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	ร่ื่วมลิงพ่ิ�น่ท่�ติดตามการื่ตรื่วจรื่าชการื่ข่องรัื่ฐมน่ตร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงเกษตรื่ฯ		
ณ	จังหวัดอุดรื่ธ์าน่่

  วันื่ที� 18 มิีถุึนื่ายนื่ 2565 ดร.ทัศนีื่ย ์เม่ีองแก้ว รองเลขาธิการสำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตร พื้ร้อมีด้วย นื่างสำาวอุษา โทณ์ผู้ลินื่ ผู้้้อำานื่วยการ 
สำำานัื่กงานื่เศรษฐกิจการเกษตรที� 3 อุดรธานีื่ (สำศท.3) ร่วมีติดตามีการตรวจราชการของรัฐมีนื่ตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์  
(ดร.เฉลิมีชัย ศรีอ่อนื่) ในื่การตรวจพื้่�นื่ที�จังหวัดอุดรธานื่ี ณ์ สำำานัื่กงานื่ชลประทานื่ที� 5 เพ่ื้�อพื้บปะเกษตรกร และมีอบหนื่ังส่ำออนืุ่ญาต 
ให้เข้าทำาประโยชนื่์ในื่เขตปฏิิร้ปที�ดินื่ (สำ.ป.ก.4 - 01) ให้แก่เกษตรกร รวมีทั�งมีอบปัจจัยการผู้ลิต และปล่อยพัื้นื่ธุสัำตว์นื่ำ�า ทั�งนีื่�  
รัฐมีนื่ตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้แสำดงความีช่�นื่ชมีและขอบคุณ์ทุกภาคส่ำวนื่ในื่จังหวัดอุดรธานีื่ที�ช่วยกันื่ผู้ลักดันื่ให้จังหวัดอุดรธานีื่ 
ได้รับการคัดเล่อกให้เป็นื่สำถึานื่ที�จัดงานื่พ่ื้ชสำวนื่โลกในื่ปี 2569 ดังนัื่�นื่ จึงขอให้ชาวอุดรธานีื่ทำาหน้ื่าที�เป็นื่เจ้าบ้านื่ที�ดีให้การต้อนื่รับนัื่กท่องเที�ยว 
จากทั�วโลกซึึ่�งจะเดินื่ทางมีาชมีงานื่ดังกล่าว ซึึ่�งจะทำาให้มีีรายได้เข้ามีาในื่จังหวัดอุดรธานีื่ รวมีทั�งจังหวัดต่าง ๆ ในื่ภ้มิีภาค หลังจากนัื่�นื่ 
ได้เดินื่ทางไปยังสำถึานื่ที�จัดงานื่พ่ื้ชสำวนื่โลก บริเวณ์พ่ื้�นื่ทีชุ่มีนื่ำ�าหนื่องแด ตำาบลกุดสำระ อำาเภอเม่ีอง เพ่ื้�อติดตามีความีค่บหน้ื่าการดำาเนิื่นื่การ  
และรับฟัังบรรยายสำรุปการเตรียมีจัดงานื่มีหกรรมีพ่ื้ชสำวนื่โลกจังหวัดอุดรธานีื่ พื้.ศ. 2569 จากผู้้้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีื่ซึึ่�งท่านื่ รมีว.กษ.  
ได้เน้ื่นื่ยำ�าให้ส่ำวนื่ราชการทุกภาคส่ำวนื่ในื่สัำงกัดกระทรวงเกษตรและสำหกรณ์์ ร่วมีบ้รณ์าการกับทุกภาคส่ำวนื่เพ่ื้�อขับเคล่�อนื่การดำาเนิื่นื่การให้สำำาเร็จ
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