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พััน์ธกิิจ

เป้า้ป้ระสังค์์
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บุรรณาธิิก้ารแถิลง
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้ด้ำ�เนิินิ 
นิโยบ�ยเพ่ื่�อยกระดั้บร�ยได้้และพัื่ฒนิ�คุุณ์ภ�พื่ 
ชีีวิตของเกษตรกรไทย โด้ยกระทรวงเกษตรฯ  
ได้้มีีบุคุล�กรที�มุี�งมัี�นิทำ�ง�นิในิส�วนิกล�งและ 
ส�วนิภูมิีภ�คุหล�ยหม่ี�นิคุนิ แต�ยังคุงไมี�เพีื่ยงพื่อ 
ที�จะเข้�ถึึงปััญห�และคุว�มีต้องก�รของ 
เกษตรกรร�ยบุคุคุลที�มีีมี�กถึึง 7.5 ล้�นิคุรัวเร่อนิ  
ทั�วปัระเทศ ซึึ่�งกลุ�มีอ�ส�สมัีคุรเกษตร  
นัิบ เ ป็ันิ ฟัันิ เ ฟืัองสำ� คัุญที� จะทำ�ห น้ิ� ที� 
เป็ันิผูู้้นิำ�ด้้�นิก�รเกษตรในิพ่ื่�นิที� ปัระส�นิง�นิ 
และเช่ี�อมีโยงเกษตรกรกับหนิ�วยง�นิ 
ในิสังกัด้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์  
ในิก�รให้คุว�มีชี�วยเหล่อและแก้ไขปััญห� 
ให้เกษตรกรร�วมีกันิปััจจุบันิ นิอกจ�กเกษตรกร  
ต้องเผู้ชิีญกับคุว�มีเสี�ยง ทั�งภัยพิื่บัติท�ง 
ธรรมีชี�ต ิคุว�มีผัู้นิผู้วนิของร�คุ� คุว�มีไมี�แนิ�นิอนิ 
ของตล�ด้ รวมีไปัถึึงวิกฤตเศรษฐกิจที�เกิด้จ�ก 
ก�รแพื่ร�ระบ�ด้ของโคุวิด้-19 แต�ที�ผู้��นิมี�แล้ว  
สิ�งหนึิ�งที�สำ�คัุญ คุ่อ คุว�มีเสี�ยงท�งด้้�นิ
อุบัติเหตุ ที�อ�จเกิด้ขึ�นิได้้ตลอด้เวล� และ 
ในิทุกสถึ�นิที� โด้ยมิีได้้คุ�ด้คิุด้มี�ก�อนิ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ จึงได้้ 
ด้ำ� เ นิินิโคุรงก�ร “คุ้้�มคุ้รองอ้บัั ติิ เหต้ิ  
เซฟเกษติรอาสา” อันิเป็ันิคุว�มีร�วมีม่ีอกันิ  
ระหว��ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ โด้ย 
สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร (สศก.) 
สำ�นัิกง�นิคุณ์ะกรรมีก�รกำ�กับและส�งเสริมี 

ก�รปัระกอบธุรกิจปัระกันิภัย (คุปัภ.)  
บริษัท ทีคิุวเอ็มี คุอร์ปัอเรชัี�นิ จำ�กัด้ (มีห�ชีนิ)  
และ บริษัท ที คิุว อ�ร์ จำ�กัด้ (มีห�ชีนิ)  
ซึึ่�งได้้ Kick off โคุรงก�รไปัเม่ี�อวันิที� 11 
สิงห�คุมี 2565 ที�ผู้��นิมี� เพ่ื่�อให้คุว�มี
คุุ้มีคุรองแก�เกษตรกร เพ่ื่�อสร้�งคุว�มีเข้มีแข็ง  
เสริมีภูมิีคุุ้มีกันิ และยกระดั้บคุุณ์ภ�พื่ชีีวิต
ของเกษตรกรไทยให้มีีคุว�มีเป็ันิอยู�ที�ดี้ขึ�นิ  
โด้ยได้้นิำ�ร�องให้กับอ�ส�สมัีคุรเกษตรหมูี�บ้�นิ  
(อกมี.) และเศรษฐกิจก�รเกษตรอ�ส� (ศกอ.)  
เป็ันิกลุ�มีแรก รวมี 20,000 กรมีธรรมี ์โด้ยก�ร 
สมัีคุรผู้��นิระบบออนิไลนิ์ QR Code ซึ่ึ�ง 
ใช้ีเวล�เพีื่ยงไมี�กี�นิ�ทีเท��นัิ�นิในิก�รสมัีคุร  
ก็ส�มี�รถึรับคุว�มีคุุ้มีคุรองปัระกันิอุบัติเหตุ
ได้้ทันิที 

 สำ�หรับ อกมี. และ ศกอ. นิอกจ�ก 
จะมีีอ�ชีีพื่ด้้�นิก�รเกษตร คุ่อ ทำ�ก�รผู้ลิต
ก�รเกษตรของตนิเองแล้ว ยังมีีบทบ�ท
ภ�รกิจต��งๆ ที�จะด้ำ�เ นิินิก�รร�วมีกับ 
เจ้�หน้ิ�ที�และเกษตรกร ทั�งด้้�นิก�รลงพ่ื่�นิที� 
เพ่ื่�อร�วมีสำ�รวจ รวบรวมีข้อมูีล ก�รให้คุำ�ปัรึกษ� 
และแก้ไขปััญห�แก�เกษตรกร ตลอด้จนิ
ก�รปัระส�นิง�นิกับเจ้�หน้ิ�ที� ซึึ่�งจะต้อง
เผู้ชิีญคุว�มีเสี�ยงทั�งก�รเดิ้นิท�งและปัฏิิบัติ 
ภ�รกิจที�มี�กมี�ย ทั�งนีิ� กระทรวงเกษตรฯ  
จะยงัคุงมุี�งมัี�นิในิก�รด้ำ�เนิินินิโยบ�ย เพ่ื่�อให้
คุว�มีคุุ้มีคุรองและดู้แลอ�ส�สมัีคุรเกษตร
รวมีไปัถึึงเกษตรกรทุกท��นิ ให้คุรอบคุลุมี 
ในิด้้�นิอ่�นิ ๆ  ต�อไปั เพ่ื่�อสร้�งคุุณ์ภ�พื่ชีีวิตที�ดี้  
มัี�นิคุง ปัลอด้ภัย
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>> ‘กล้วยไข�กำ�แพื่งเพื่ชีร GI’ สินิคุ้�อัตลักษณ์์  
 ส�ง เสริมีก�รใช้ีนิวัตกรรมี เพิื่�มีศักยภ�พื่ 
 ก�รผู้ลิต

บทความเศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่	 6
>> สศก. ระบุ GDP เกษตร Q2 ขย�ยตัว 5.7% 
  เผู้ย ส�ข�พ่ื่ชี เติบโตถึึง 9.3% ขณ์ะที�  
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บทความพิิเศษ	 9
>> ผู้ลก�รศึกษ� แนิวท�งก�รพัื่ฒนิ�เกษตร 
 อัตลักษณ์์ด้้วยเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี  
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 หร่อจำ�เป็ันิ ปัระจำ�ปีั 2565

รื่าคาปััจจัยการื่ผลิิต	 48

แวะเย่�ยม	สศท.	 49
>> สศท.2 ร�วมีปัระชุีมีผูู้้บริห�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจ 
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 สินิคุ้�เกษตรอัตลักษณ์์ด้้วยเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี 
 สินิคุ้�ข้�วหอมีมีะลิดิ้นิภูเข�ไฟั จังหวัด้บุรีรัมีย์  
 ภ�ยใต้โคุรงก�รจัด้ทำ�ฐ�นิข้อมูีลด้้�นิก�รเกษตร
>> สศท.6 ร�วมีใจบริจ�คุโลหิต เ พ่ื่�อถึว�ยเปั็นิ 
 พื่ระร�ชีกุศล เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมีพื่ระชีนิมีพื่รรษ�  
 พื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว
>> สศท.7 ร�วมีกิจกรรมีเฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ทสมีเด็้จ 
 พื่ระเจ้�อยู�หัว เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมีพื่ระชีนิมีพื่รรษ�

สศก. ระบุ GDP เกษตร Q2 ขย�ยตัว 5.7% เผู้ย ส�ข�พ่ื่ชี เติบโตถึึง 9.3% ขณ์ะที� ส�ข�ปัศุสัตว์ - ปัระมีง ยังคุงหด้ตัว

ผู้ลก�รศึกษ� แนิวท�งก�รพัื่ฒนิ�เกษตรอัตลักษณ์์ด้้วยเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี กรณี์ศึกษ� ก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร

>> สศท . 8  เ ข้ � ร� ว มีปัระชีุ มี เ ชิี งปั ฏิิ บั ติ ก � ร 
 คุณ์ะทำ�ง�นิย�อยเพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ระบบข้อมีูลและ 
 โลจิสติกส์ภ�คุใต้ คุรั�งที� 3/2565
>> สศท.9 ลงพ่ื่�นิที�เยี�ยมีชีมีกลุ�มีวิส�หกิจชุีมีชีนิ 
 บ้�นิเข�กล�ง ตำ�บลปัันิแต อำ�เภอคุวนิขนุินิ  
 จังหวัด้พัื่ทลุง
>> สศท.11 ร�วมีกิจกรรมีเฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ท 
 สมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู� หัว เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมี 
 พื่ระชีนิมีพื่รรษ� 28 กรกฎ�คุมี 2565

ข่่าวปัรื่ะชาสัมพัิน่ธ์์	 53
>> เลข�ธิก�ร สศก.  ร�วมีง�นิ FTI EXPO 2022  
 ปั�ฐกถึ�พื่เิศษพื่ลกิโฉมีเกษตรไทยด้้วยแนิวคุดิ้ BCG
>> ก�รเปิัด้ตัวระบบและก�รอบรมี เร่�อง “ระบบ 
 ติด้ต�มีภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตรระดั้บจังหวัด้ 
 และระบบคุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิต”
>> ก�รปัระชุีมีเชิีงปัฏิิบัติก�ร เร่�อง ก�รจัด้ทำ�ภ�วะ 
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>> สศก.  จัด้พิื่ ธีถึว�ยสัตย์ปัฏิิญ�ณ์เพ่ื่�อ เ ป็ันิ 
 ข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลังของแผู้�นิดิ้นิ ปัระจำ�ปีั 2565

‘กล้วยไข�กำ�แพื่งเพื่ชีร GI’ สินิคุ้�อัตลักษณ์์ ส�งเสริมี 
ก�รใช้ีนิวัตกรรมี เพิื่�มีศักยภ�พื่ก�รผู้ลิต
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‘กิล้วิยไข่่กิำาแพังเพัชร GI’ สิัน์ค้์าอััตลักิษณ์์  
ส่ังเสัริมกิารใช้น์วัิตกิรรม เพิั�มศักิยภาพักิารผลิต

  จั้งหวัดกำาแพิงเพิช่รึ  
นัิบเป็ันิแหล�งปัลูกกล้วยไข�ที�ใหญ�เป็ันิ 

อันิดั้บ 2 ของปัระเทศไทย รองจ�กจงัหวดั้ 

จันิทบุรี เน่ิ�องจ�กลักษณ์ะภูมิีปัระเทศ  

พ่ื่�นิที�เพื่�ะปัลกู และสภ�พื่อ�ก�ศเหมี�ะสมี

แก�ก�รเจริญเติบโต ปัระกอบกับเกษตรกร 

ในิพ่ื่�นิที� มีีคุว�มีชีำ�นิ�ญในิก�รปัลูกกล้วยไข� 

มี�ย�วนิ�นิ ส�งผู้ลให้กล้วยไข�ของจังหวัด้

กำ�แพื่งเพื่ชีร มีีคุุณ์ภ�พื่สูง ได้้รับคุว�มี

นิิยมีจ�กผูู้้บริโภคุ และเปั็นิที�ต้องก�ร

ของตล�ด้ทั�งในิและต��งปัระเทศ ซึ่ึ�งจ�ก 

ข้อมูีลของกรมีศุลก�กร (ข้อมูีล ณ์  

12 กรกฎ�คุมี 2565) พื่บว�� ปีั 2564  

ไทยส�งออกกล้วยไข� ปัริมี�ณ์ 8,168 ตันิ 

มูีลคุ�� 211 แสนิล้�นิบ�ท โด้ยปัระเทศ 

ส�งออกที�สำ� คัุญ ได้้แก�  ส�ธ�รณ์รัฐ

ปัระชี�ชีนิจีนิ ส�ธ�รณ์รัฐปัระชี�ธิปัไตย

ปัระชี�ชีนิล�วและฮ่�องกง 

  สำ�หรับสถึ�นิก�รณ์์ผู้ลิตกล้วยไข�ของ

จังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร ปีั 2565 (ข้อมูีลจ�ก 

สำ�นัิกง�นิเกษตรจังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร  

ณ์ เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565) พื่บว�� มีีพ่ื่�นิที�

ปัลูกกล้วยไข� 2,213 ไร� เกษตรกรผูู้้ปัลูก  

461 คุรัวเร่อนิ พ่ื่�นิที�ปัลูกส�วนิใหญ�อยู�ในิ 

อำ�เภอเม่ีองกำ�แพื่งเพื่ชีร 1,204 ไร� คิุด้เป็ันิ 

ร้อยละ 54 ของพ่ื่�นิที�ปัลูกทั�งจังหวัด้  
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ก้ารเพิ�มืศัก้ยภาพและพัฒนาสินค้้าเก้ษตรอัตลัก้ษณ์ 
ก้ล้วยไข�ด้วยเทค้โนโลยีและนวัตก้รรมื	ค้วรสนับุสนุน 

ก้ารวิจัยเทค้โนโลยีก้ารป้องกั้นวาตภัย	พัฒนาเทค้โนโลยี 
ก้ารผลิตก้ล้วยไข�ปลอดสารหรือก้ล้วยไข�อินทรีย์	 

ส�งเสริมืก้ารปล่ก้ก้ล้วยไข�ร่ปแบุบุผสมืผสาน	ประชาสัมืพันธ์ิ
เอก้ลัก้ษณ์ก้ล้วยไข�	GI	ก้ำาแพงเพชรอย�างเป็นร่ปธิรรมื	 
รวมืทั�งก้ารสร้างแรงจ่งใจ	ในก้ารปล่ก้ก้ล้วยไข�	อาทิ 
ก้ารสร้างราค้าที�แตก้ต�างจาก้สินค้้าก้ล้วยไข�ทั�วไป	 

พัฒนาช�องทางก้ารตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์

ระยะเวล�เพื่�ะปัลูกจนิถึึงเก็บเกี�ยว ปัระมี�ณ์  

8 - 10 เด่้อนิ ให้ผู้ลผู้ลิตเฉลี�ย 1,653 

กิโลกรัมี/ไร�/ปีั ร�คุ�ที�เกษตรกรข�ยได้้

ในิชี�วงสัปัด้�ห์ที� 2 ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี  

2565 เฉลี�ยอยู�ที� 15 บ�ท/กิโลกรัมี  

ด้้�นิสถึ�นิก�รณ์์ตล�ด้ ผู้ลผู้ลิตส�วนิใหญ�  

ร้อยละ 80 จำ�หนิ��ยให้กับพื่�อคุ้�ท้องถิึ�นิ  

ผูู้้ปัระกอบก�ร และล้งภ�ยในิจังหวัด้  

รองลงมี�ผู้ลผู้ลิต ร้อยละ 10 เกษตรกร

แปัรรูปัเพ่ื่�อเพิื่�มีมูีลคุ��เป็ันิ ข้�วเกรียบ 

จ�กกล้วยไข�  และนิำ��พื่ริกนิรกจ�ก 

  สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 12 

นิคุรสวรรค์ุ (สศท.12) ลงพ่ื่�นิที�ติด้ต�มี

สถึ�นิก�รณ์์ก�รผู้ลิตกล้วยไข�ส�ยพัื่นิธ์ุ

กำ�แพื่งเพื่ชีรที�ได้้ รับก�รขึ�นิทะเบียนิ 

สิ�งบ�งชีี�  ท�งภูมิีศ�สตร์ GI ในิพ่ื่�นิที� 

ทั�ง 4 อำ�เภอ พื่บว�� เกษตรกรนิิยมีปัลูก

ชี�วงเด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ์ – มีีนิ�คุมี ของทุกปีั  

เพ่ื่�อให้ผู้ลผู้ลิตส�มี�รถึออกสู�ตล�ด้ชี�วง

เด่้อนิกันิย�ยนิ – ตุล�คุมี ซึ่ึ�งเป็ันิชี�วงที�

ตรงกับก�รจัด้ง�นิปัระเพื่ณี์ส�รทไทย

เม่ีองกำ�แพื่งเพื่ชีร ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตมีีร�คุ�สูง  

เกษตรกรนิิยมีปัลูกกล้วยไข�ส�ยพัื่นิธ์ุ

กำ�แพื่งเพื่ชีร ซึึ่�งเป็ันิพัื่นิธ์ุที�มีีลักษณ์ะ

โด้ด้เด้�นิ ผิู้วเปัล่อกบ�ง ผู้ลเล็ก เน่ิ�อมีี 

สีเหล่อง รสชี�ติหว�นิ และที�สำ�คัุญ 

กล้วยไข�ส�ยพัื่นิธ์ุกำ�แพื่งเพื่ชีร ยังได้้รับ

ก�รขึ�นิทะเบียนิสิ�งบ�งชีี�ท�งภูมิีศ�สตร์ GI 

เม่ี�อวันิที� 22 ธันิว�คุมี 2560 โด้ยปััจจุบันิ 

มีีเกษตรกรที�ได้้รับก�รขึ�นิทะเบยีนิ GI จำ�นิวนิ  

74 ร�ย พ่ื่�นิที�ปัลูกรวมี 361 ไร� คุรอบคุลมุี

พ่ื่�นิที� 4 อำ�เภอ ได้้แก� เม่ีองกำ�แพื่งเพื่ชีร  

คุลองขลุง คุลองล�นิ และโกสัมีพีื่นิคุร  
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ปัลีกล้วยไข� ส�งจำ�หนิ��ยภ�ยในิจังหวัด้  

และผู้ลผู้ลิตที�เหล่ออีกร้อยละ 9 ส�งจำ�หนิ��ย 

ห้�งสรรพื่สินิคุ้� Central และ Top  

Market รวมีถึึงแหล�งรับซ่ึ่�อในิจังหวัด้

  จังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร และหนิ�วยง�นิ 

ที�เกี�ยวข้องได้้ให้ก�รสนัิบสนุินิและส�งเสริมี 

ก�รวิจัยและพัื่ฒนิ�กล้วยไข�ส�ยพัื่นิธ์ุ

กำ�แพื่งเพื่ชีร GI โด้ยนิำ�เทคุโนิโลยี

และนิวัตกรรมีมี�ใช้ีเพ่ื่�อเพิื่�มีศักยภ�พื่ 

ในิก�รผู้ลิต โด้ยศูนิย์ส�งเสริมีและพัื่ฒนิ�

อ�ชีีพื่ก�รเกษตรกรจังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร  

ไ ด้้สนัิบสนิุนิ วัสดุ้ อุปักรณ์์ก�รให้นิำ��  

อ�ทิ ท�อ PVC หัวมิีนิิสปัริงเกอร์ ให้แก�

เกษตรกรของ กลุ�มีแปัลงใหญ�กล้วยไข�

กำ�แพื่งเพื่ชีร จำ�นิวนิ 20 ร�ย เพ่ื่�อลด้

ระยะเวล�ก�รให้นิำ��ของเกษตรกร และ

กล้วยไข�ยังได้้รับนิำ�� ในิปัริมี�ณ์ที�เพีื่ยงพื่อ

ต�อก�รออกผู้ลผู้ลิต ส�งผู้ลให้ผู้ลผู้ลิตของ

เกษตรกร 20 ร�ย ของกลุ�มีแปัลงใหญ�  

ในิปัี 2564 เฉลี�ยเพิื่�มี มี�กขึ�นิ จ�กเด้ิมี 

ให้ผู้ลผู้ลิตเฉลี�ย 1,653 กิโลกรัมี/ไร�  

เพิื่�มีเป็ันิ 1,964 กิโลกรัมี/ไร� หร่อเพิื่�มีขึ�นิ 

ร้อยละ 19 นิอกจ�กนีิ�  สถึ�บันิวิจัย 

วิทย�ศ�สตร์และเทคุโนิโลยีแห�งปัระเทศไทย  

กระทรวงก�รอุด้มีศึกษ� วิทย�ศ�สตร์  

วิจัย และนิวัตกรรมี ได้้คิุด้คุ้นิก�รทำ�ให้

กล้วยไข�ต้นิเตี�ย ขย�ยขนิ�ด้ผู้ล เทคุนิิคุ

ก�รเพื่�ะเลี�ยงเน่ิ�อเย่�อ และก�รแปัรรูปั 

ด้้วยนิวัตกรรมี อ�ทิ นิำ��กล้วยไข� แยมีกล้วยไข�  

ชี�เกสรด้อกกล้วยไข� ข้�วเกรียบจ�กแป้ัง

กล้วยไข� คุุกกี�ธัญพ่ื่ชีจ�กแป้ังกล้วยไข�  

โด้นัิทจ�กแปั้งกล้วยไข� เส้นิสปั�เก็ตตี� 

จ�กแปั้งกล้วยไข� นิำ��พื่ริกเผู้�จ�กปัล ี

กล้วยไข� เป็ันิต้นิ รวมีทั�งก�รสร้�งมูีลคุ��เพิื่�มี  

อ�ทิ อ�ห�รสัตว์จ�กใบกล้วย ปุั�ยจ�ก 

ต้นิกล้วย เป็ันิต้นิ

  ก�รเพิื่�มีศักยภ�พื่และพื่ัฒนิ�สินิคุ้�

เกษตรอัตลักษณ์์กล้วยไข�ด้้วยเทคุโนิโลยี

และนิวัตกรรมี คุวรสนัิบสนิุนิก�รวิจัย

เทคุโนิโลยีก�รป้ัองกันิว�ตภัย พัื่ฒนิ�

เทคุโนิโลยีก�รผู้ลิตกล้วยไข�ปัลอด้ส�ร

หร่อกล้วยไข�อินิทรีย์ ส�งเสริมีก�รปัลูก

กล้วยไข�รูปัแบบผู้สมีผู้ส�นิ ปัระชี�สัมีพัื่นิธ์

เอกลักษณ์์กล้วยไข� GI กำ�แพื่งเพื่ชีร 

อย��งเป็ันิรูปัธรรมี รวมีทั�งก�รสร้�ง 

แรงจูงใจ ในิก�รปัลูกกล้วยไข� อ�ทิ  

ก�รสร้�งร�คุ�ที�แตกต��งจ�กสินิคุ้�

กล้วยไข� ทั� วไปั พัื่ฒนิ�ชี�องท�งก�ร

ตล�ด้ออนิไลน์ิและตล�ด้ออฟัไลน์ิ  

เพ่ื่�อให้กล้วยไข�เป็ันิสินิคุ้�อัตลักษณ์์ของ

จังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร และสร้�งร�ยได้้ 

ที�มัี�นิคุงให้กับเกษตรกรต�อไปั ห�กท��นิใด้ 

สนิใจข้อมูีลสถึ�นิก�รณ์์ผู้ลิตกล้วยไข� GI  

ของจังหวัด้กำ�แพื่งเพื่ชีร ส�มี�รถึสอบถึ�มี 

ข้อมูีลเพิื่�มีเติมีได้้ที� สศท.12 นิคุรสวรรค์ุ  

โทร 0 5680 3525 อีเมีล zone12@oae.go.th

โดย : สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 12  
นิคุรสวรรค์ุ
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สัศกิ. ระบุั GDP เกิษตร Q2 ข่ยายตัวิ 5.7% เผย สัาข่าพืัช 
เติบัโตถึึง 9.3% ข่ณ์ะท่ั� สัาข่าป้ศุสััตว์ิ - ป้ระมง ยังค์งหดตัวิ

 สำำานั่กงาน่เศรึษฐกิจ้
การึเกษตรึ (สำศก.) เปิัด้เผู้ยถึึง 
ผู้ลก�รวิเคุร�ะห์ ภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตร 
ในิไตรมี�ส 2 ของปั ี2565 (เด่้อนิเมีษ�ยนิ
 – มิีถุึนิ�ยนิ) เปัรียบเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิ
ของปีั 2564 พื่บว�� ขย�ยตัวร้อยละ 5.7  
ซึึ่� ง เ ป็ันิก�รเ ติบโตได้้ ดี้ต�อเ น่ิ�องจ�ก
ไตรมี�สแรกที�ขย�ยตัวร้อยละ 4.1  
โด้ยมีีปััจจัยสำ�คัุญมี�จ�กสภ�พื่อ�ก�ศ
ที�เอ่�ออำ�นิวยมี�กขึ�นิ ปัริมี�ณ์นิำ��ในิอ��ง
เก็บนิำ��และแหล�งนิำ��ธรรมีชี�ติมีีเพีื่ยงพื่อ  
ปัระกอบกับร�คุ�สินิคุ้�เกษตรหล�ย
ชีนิิด้อยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้ ทำ�ให้เกษตรกรขย�ย
ก�รเพื่�ะปัลูกมี�กขึ�นิ นิอกจ�กนีิ� ยังมีี
ปััจจัยเสริมีจ�กก�รด้ำ�เนิินินิโยบ�ยและ
มี�ตรก�รด้้�นิก�รพัื่ฒนิ�ปัระสิทธิภ�พื่
ก�รผู้ลิต ก�รคุวบคุุมีคุุณ์ภ�พื่มี�ตรฐ�นิ
สินิคุ้�เกษตรให้ตรงกับคุว�มีต้องก�ร 

ของตล�ด้ ก�รขย�ยชี�องท�งก�รตล�ด้  
รวมีถึึงก�รส�งเสริมีก�รใช้ีปุั�ยชีีวภ�พื่และ
ปุั�ยอินิทรีย์ ก�รใช้ีปุั�ยเคุมีีอย��งถูึกวิธี  
เพ่ื่�อลด้ภ�ระตน้ิทุนิก�รผู้ลติที�สูงขึ�นิ ทำ�ให้
เกษตรกรส�มี�รถึทำ�ก�รผู้ลิตได้้อย��ง
ต�อเน่ิ�อง โด้ยส�ข�พ่ื่ชีมีีก�รขย�ยตัว 
เพิื่�มีขึ�นิอย��งมี�ก เนิ่�องจ�กปัริมี�ณ์นิำ��
ที� มีี เพีื่ยงพื่อสำ�หรับก�รเจริญเติบโต 
ของพ่ื่ชี และสภ�พื่อ�ก�ศที�เหมี�ะสมี
ต�อก�รออกด้อกติด้ผู้ล ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิต 
พ่ื่ชีสำ� คัุญ ทั� ง ข้�วนิ�ปัรัง ข้�วโพื่ด้ 
เลี�ยงสัตว์ อ้อยโรงง�นิ ลำ�ไย ทุเรียนิ  
มัีงคุุด้ และเง�ะ เพิื่�มีขึ�นิ โด้ยเฉพื่�ะ
ข้�วนิ�ปัรัง และผู้ลไม้ีภ�คุตะวันิออก  
ซึึ่�งเปั็นิผู้ลผู้ลิตหลักในิไตรมี�สนีิ�เพิื่�มีขึ�นิ
อย��งมี�ก สำ�หรับส�ข�บริก�รท�งก�ร
เกษตรขย�ยตัวได้้ต�มีก�รเพื่�ะปัลูก
และก�รเก็บเกี�ยวพ่ื่ชีที�เพิื่�มีขึ�นิ ส�ข� 
ป่ั�ไมี้ขย�ยตัวจ�กปัริมี�ณ์ก�รผู้ลิต 
ไม้ียูคุ�ลิปัตัสที�เพิื่�มีขึ�นิต�มีคุว�มีต้องก�ร
ของตล�ด้ อย��งไรก็ต�มี ส�ข�ปัศุสัตว์
และส�ข�ปัระมีงหด้ตัวลง ซึ่ึ�งเปั็นิผู้ล 
จ�กก�รเฝ้้�ระวังโรคุระบ�ด้และต้นิทุนิ
ก�รผู้ลิตที�สูงขึ�นิ 

 สำ�หรับแนิวโน้ิมีเศรษฐกิจก�รเกษตร
ในิปีั 2565 คุ�ด้ว��จะขย�ยตัวอยู�ในิชี�วง
ร้อยละ 2.4 – 3.4 เม่ี�อเทียบกับปีั 2564  
โด้ยทุกส�ข�ก�รผู้ลิต มีีแนิวโน้ิมีขย�ยตัว 
เน่ิ�องจ�กฝ้นิที�ตกอย��งต�อเน่ิ�อง ปัริมี�ณ์นิำ��
ในิอ��งเก็บนิำ��และแหล�งนิำ��ต�มีธรรมีชี�ติ 
มี�กกว��ปีัที�ผู้��นิมี� ปัระกอบกับคุว�มี 
ร�วมีม่ีอของภ�คุส�วนิต��ง ๆ  ในิก�รส�งเสรมิี 
ให้เกษตรกรมีีก�รใช้ีเทคุโนิโลยีในิก�รผู้ลิต 
และใช้ีปััจจัยก�รผู้ลิตอย��งเหมี�ะสมีเพ่ื่�อ 
ลด้ต้นิทุนิ มีีก�รยกระด้ับสินิคุ้�เกษตร 
ให้มีีคุุณ์ภ�พื่ได้้มี�ตรฐ�นิ มีีก�รบริห�ร 
จัด้ก�รก�รผู้ลิตและก�รตล�ด้ให้สอด้คุล้อง 
กับคุว�มีต้องก�รของตล�ด้ นิอกจ�กนีิ�
 ก�รด้ำ�เนิินิกิจกรรมีในิภ�คุอุตส�หกรรมี 
ภ�คุธุรกิจ ก�รท�องเที�ยว และก�รขนิส�ง  
มีีคุว�มีคุล�องตัวมี�กขึ�นิภ�ยหลังก�ร 
ผู้�อนิคุล�ยมี�ตรก�รโคุวิด้-19 ทำ�ให้ 
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คุว�มีตอ้งก�รสนิิคุ้�เกษตรและผู้ลติภัณ์ฑ์์
ทั�งในิปัระเทศและต��งปัระเทศเพิื่�มีขึ�นิ 
อย��งไรก็ต�มี ยังมีีปััจจัยเสี�ยงจ�กคุว�มี
แปัรปัรวนิของสภ�พื่อ�ก�ศ ภ�วะฝ้นิ 
ทิ�งชี�วงในิบ�งพ่ื่�นิที� และพื่�ยุฝ้นิที�อ�จ
รุนิแรงมี�กขึ�นิในิชี�วงฤดู้ฝ้นิ ต้นิทุนิก�ร
ผู้ลิตที�สูงขึ�นิจ�กร�คุ�ปััจจัยก�รผู้ลิต 
ที� ยังมีีแนิวโน้ิมีเพิื่�มีขึ�นิทั�งร�คุ�นิำ��มัีนิ  
ปุั�ยเคุมีี ส�รกำ�จัด้ศัตรูพ่ื่ชี และอ�ห�รสัตว์  
รวมีถึึงสถึ�นิก�รณ์์คุว�มีขัด้แย้งระหว��ง 
รัสเซีึ่ยและยูเคุรนิที�ยังคุงย่ด้เย่�อ ทำ�ให้ 
หล�ยปัระเทศปัระสบปััญห�ท�งเศรษฐกิจ  
และอ�จส�งผู้ลให้เศรษฐกิจโลกชีะลอตัว
  ส�ข�พ่ื่ชี ในิไตรมี�ส 2 ปีั 2565 
ขย�ยตัวร้อยละ 9.3 สินิคุ้�พ่ื่ชีที�มีีผู้ลผู้ลิต 
เพิื่�มีขึ�นิ ได้้แก� ข้�วนิ�ปัรัง เน่ิ�องจ�ก 
ปัริมี�ณ์นิำ��ที�มีีเพีื่ยงพื่อสำ�หรับก�รเพื่�ะปัลูก  
เกษตรกรจึงขย�ยก�รเพื่�ะปัลูกในิพ่ื่�นิที� 
นิ�ปัรังเดิ้มีที�เคุยปัล�อยว��ง ข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์  
เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศเอ่�ออำ�นิวยและ 
ปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิเหมี�ะสมี ปัระกอบกับ 
ร�คุ�ที�อยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้จ�กคุว�มีต้องก�ร
ของตล�ด้ที�มีีอย��งต�อเน่ิ�อง โด้ยเฉพื่�ะ

และฝ้นิที�ตกต�อเน่ิ�อง ทำ�ให้ต้นิเง�ะได้้รับ
นิำ��สมีบูรณ์์ มีีก�รออกด้อกและตดิ้ผู้ลได้้ดี้ 
ทำ�ให้มีีผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้เพิื่�มีขึ�นิ 
 สินคุ้�าพืืชท่ี่�ม่ผลผลิติลดลง ได้้แก�  
ข้�วนิ�ปีั เน่ิ�องจ�กร�คุ�ข้�วเปัล่อก 
ในิฤดู้เพื่�ะปัลูกที�ผู้��นิมี�ไมี�จูงใจ รวมีทั�ง
ต้นิทุนิก�รผู้ลิตที�เพิื่�มีขึ�นิและข�ด้แคุลนิ
แรงง�นิ ทำ�ให้เกษตรกรบ�งส�วนิปัรับ
เปัลี�ยนิไปัปัลูกพ่ื่ชีอ่�นิที�ให้ผู้ลตอบแทนิ 
ดี้กว�� เชี�นิ อ้อยโรงง�นิ และมีนัิสำ�ปัะหลงั  
มัีนิสำ�ปัะหลัง เน่ิ�อที� เ ก็บเกี�ยวลด้ลง  
จ�กพ่ื่�นิที�ที�ปัระสบอุทกภัยในิชี�วงเด่้อนิ
กันิย�ยนิ - ตุล�คุมี 2564 มีีก�รปัลูก
ซึ่�อมีใหมี� ทำ�ให้รอบก�รปัลูกเล่�อนิออกไปั  
จึงยังไมี�ส�มี�รถึเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตได้้
ในิไตรมี�สนีิ� และบ�งพ่ื่�นิที�มีีก�รปัรับ
เปัลี�ยนิไปัปัลูกอ้อยที�ร�คุ�อยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้  
สับปัะรด้โรงง�นิ ในิชี�วงปีัที�ผู้��นิมี�  
เกษตรกรมีีก�รเร�งบำ�รุงต้นิสับปัะรด้  
ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตออกนิอกฤดู้ในิชี�วงปัล�ยปีั  
2564 ถึึงต้นิปีั 2565 ส�งผู้ลให้ผู้ลผู้ลิต
สับปัะรด้ที�เคุยออกสู�ตล�ด้สูงสุด้ในิเด่้อนิ
พื่ฤษภ�คุมี - มิีถุึนิ�ยนิ 2565 มีีปัริมี�ณ์
ลด้ลง ย�งพื่�ร� เน่ิ�องจ�กในิพ่ื่�นิที�ภ�คุใต้  
มีีฝ้นิตกอย��งต�อเน่ิ�องตั�งแต�ชี�วงเด่้อนิ
เมีษ�ยนิ 2565 ทำ�ให้จำ�นิวนิวันิกรีด้ย�ง
ลด้ลง ปั�ล์มีนิำ��มัีนิ เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศ
เอ่�ออำ�นิวยและเกษตรกรมีีก�รบำ�รุง
ดู้แลมี�กขึ�นิ ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตปั�ล์มีนิำ��มัีนิ
ออกสู�ตล�ด้เร็วขึ�นิและมีีจำ�นิวนิมี�ก 
ในิไตรมี�สที�ผู้��นิมี� ส�งผู้ลให้ผู้ลผู้ลิต
ปั�ล์มีนิำ��มัีนิที� เคุยออกสู�ตล�ด้สูงสุด้ 
ในิชี�วงเ ด่้อนิเมีษ�ยนิถึึงพื่ฤษภ�คุมี 
มีีปัริมี�ณ์ลด้ลง

อุตส�หกรรมีก�รผู้ ลิตอ�ห�ร สัต ว์  
อ้อยโรงง�นิ เน่ิ�องจ�กร�คุ�อยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้  
โรงง�นินิำ��ต�ลมีีก�รปัระกันิร�คุ�รับซ่ึ่�อ 
ผู้ลผู้ลิต อ้อยสด้คุุณ์ภ�พื่ดี้  ภ�คุ รัฐ 
มีีมี�ตรก�รแก้ไขปััญห�อ้อยไฟัไหม้ี  
ส�งเสริมีให้เกษตรกรตัด้อ้อยสด้ และมีี 
ก�รรับซ่ึ่�อใบอ้อยเพ่ื่�อนิำ�ไปัเป็ันิวัตถุึดิ้บ
ในิก�รผู้ลิตไฟัฟั้� ทำ�ให้เกษตรกรเอ�ใจ
ใส�ดู้แลผู้ลผู้ลิตอ้อยให้มีีคุุณ์ภ�พื่ ส�งผู้ล
ให้ผู้ลผู้ลิตต�อไร�เพิื่�มีขึ�นิ ลำ�ไย มีีเน่ิ�อที�ให้
ผู้ลเพิื่�มีขึ�นิจ�กต้นิลำ�ไยที�ปัลูกในิปีั 2562 
เริ�มีให้ผู้ลผู้ลิตในิชี�วงปีั 2565 ปัระกอบ
กับสภ�พื่อ�ก�ศเ อ่� ออำ�นิวยและมีี 
ปัริมี�ณ์นิำ��เพีื่ยงพื่อในิชี�วงออกด้อก 
และชี�วงติด้ผู้ล ทุเรียนิ เน่ิ�องจ�กร�คุ� 
ในิปีัที�ผู้��นิมี�อยู� ในิเกณ์ฑ์์ดี้ รวมีถึึง
ก�รขย�ยพ่ื่�นิที�ปัลูกใหมี�เม่ี�อปีั 2560 
ของเกษตรกรในิจังหวัด้จันิทบุรี ตร�ด้  
และระยอง โด้ยปัรับเปัลี�ยนิพ่ื่�นิที�ปัลูก
ย�งพื่�ร� ลำ�ไย มัีงคุุด้ เง�ะ ลองกอง 
และพ่ื่�นิที�ว��งเปัล��มี�ปัลูกทุเรียนิ ซึึ่�งเริ�มี
ให้ผู้ลผู้ลิตในิปัี 2565 เป็ันิปีัแรก มัีงคุุด้  
เน่ิ�องจ�กในิชี�วงเด่้อนิธันิว�คุมี 2564 
ถึึงเด่้อนิมีกร�คุมี 2565 มีีอ�ก�ศหนิ�ว
เย็นิเอ่�ออำ�นิวยต�อก�รออกด้อกและ 
ติด้ผู้ล ปัระกอบกบัในิปัทีี�ผู้��นิมี�ตน้ิมัีงคุุด้ 
มีีก�รพัื่กสะสมีอ�ห�ร ทำ�ให้ในิปีันีิ�มีีก�ร 
ออกด้อกติด้ผู้ลได้้มี�กและมีีผู้ลผู้ลิตออก 
สู�ตล�ด้เพิื่�มีขึ�นิ เง�ะ เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศ 
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 สาขาปศุ้สัติว์์ หดตัิว์ร�อยละ 2.2 
เ น่ิ�องจ�กเกษตรกรยังมีีคุว�มีกังวล 
เกี�ยวกับสถึ�นิก�รณ์์โรคุอหวิ�ต์แอฟัรกัินิ
ในิสุกร (African Swine Fever: ASF) 
ซึึ่�งระบ�ด้ตั�งแต�ปีัที�ผู้��นิมี� ปัระกอบ
กับต้นิทุนิก�รผู้ลิตที�เพิื่�มีสูงขึ�นิ ทำ�ให้
เกษตรกรลด้ปัริมี�ณ์ก�รเลี�ยงสุกรลง  
อย��งไรกต็�มี คุว�มีตอ้งก�รบรโิภคุสนิิคุ้�
ปัศุสัตว์ที�มีีอย��งต�อเน่ิ�อง และก�รจัด้ก�ร
ฟั�ร์มีที�ได้้มี�ตรฐ�นิอย��งเข้มีงวด้ ทำ�ให้
ผู้ลผู้ลิตหล�ยชีนิิด้เพิื่�มีขึ�นิ โด้ยไก�เน่ิ�อ  
มีีก�รขย�ยก�รผู้ลิตเพ่ื่�อรองรับคุว�มี
ต้องก�รของตล�ด้ทั�งในิและต��งปัระเทศ
ที�เพิื่�มีขึ�นิ ไข�ไก� เกษตรกรมีีก�รจัด้ก�ร
ฟั�ร์มีที�มีีปัระสิทธิภ�พื่ ส�งผู้ลให้ผู้ลผู้ลิต
ไข�ไก�ออกสู�ตล�ด้เพิื่�มีขึ�นิอย��งต�อเน่ิ�อง 
นิำ��นิมีด้บิ เน่ิ�องจ�กเกษตรกรด้แูลเอ�ใจใส�
สุขภ�พื่ของแมี�โคุเป็ันิอย��งดี้และแมี�โคุ 
มีีอัตร�ก�รให้นิำ��นิมีเพิื่�มีขึ�นิ รวมีถึึง 
มีีก�รใช้ีเทคุโนิโลยีชี�วยในิก�รจัด้ก�ร
ฟั�ร์มีและคุวบคุุมีโรคุระบ�ด้
 สาขาประมง หดตัิว์ร�อยละ 2.7 โด้ย 
สัตว์นิำ��ที�นิำ�ขึ�นิท��เทียบเร่อลด้ลง เน่ิ�องจ�ก 
มีีมีรสุมีเข้�มี�อย��งต�อเนิ่�อง ชี�วปัระมีง 
จึงจับสัตว์นิำ��ได้้ลด้ลง ปัระกอบกับร�คุ� 
นิำ��มัีนิที�ปัรับตัวสูงขึ�นิ ส�งผู้ลให้ชี�วปัระมีง 

ลด้ก�รนิำ�เร่อออกไปัจับสัตว์นิำ�� ขณ์ะที� 
กุ้งทะเลเพื่�ะเลี�ยง มีีปัริมี�ณ์ผู้ลผู้ลิตลด้ลง 
เน่ิ�องจ�กในิชี�วงที�ผู้��นิมี�พื่บก�รระบ�ด้
ของโรคุขี�ข�ว ไวรัสตัวแด้งด้วงข�ว  
หัวเหล่องในิกุ้งข�วแวนินิ�ไมี เกษตรกร
จึงลด้เวล�ในิก�รเลี�ยง ทำ�ให้ไ ด้้ กุ้ง 
ที�มีีขนิ�ด้เล็กลง อย��งไรก็ต�มี ปัล�นิิล  
และ ปัล�ดุ้ก มีีผู้ลผู้ลิตเพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�องจ�ก
มีีปัริมี�ณ์นิำ��เพีื่ยงพื่อต�อก�รเลี�ยงจ�ก
ปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิที�มีีมี�กกว��ปัทีี�ผู้��นิมี� และ
เกษตรกรมีีก�รอนุิบ�ลลูกปัล�ให้ได้้ขนิ�ด้
และแข็งแรงก�อนิปัล�อยลงบ�อเลี�ยง ทำ�ให้
มีีอัตร�ก�รรอด้สูงขึ�นิ
 สาขาบัริการที่างการเกษติร ขยายตัิว์ 
ร�อยละ 4.2 โด้ยกิจกรรมีก�รเตรียมี

ดิ้นิเพิื่�มีขึ�นิต�มีก�รเพื่�ะปัลูกพ่ื่ชีสำ�คัุญ  
ได้้แก� ข้�วนิ�ปีั ข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์ และ
ข้�วนิ�ปัรัง เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศและ 
ปัริมี�ณ์นิำ��เพีื่ยงพื่อสำ�หรับก�รเพื่�ะปัลูกพ่ื่ชี  
และร�คุ�พ่ื่ชีหล�ยชีนิิด้อยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้  
สำ�หรับก�รเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตพ่ื่ชีที�เพิื่�มีขึ�นิ 
ได้้แก� ข้�วนิ�ปัรังและอ้อยโรงง�นิ
 สาขาป่าไม� ขยายตัิว์ร�อยละ 2.0  
โด้ยไม้ียูคุ�ลิปัตัสยังคุงเป็ันิที�ต้องก�ร
ของตล�ด้ทั�งในิปัระเทศและต��งปัระเทศ  
โด้ยเฉพื่�ะจีนิ ล�ว และญี�ปุ่ันิ เพ่ื่�อนิำ�
ไปัใช้ีผู้ลิตเย่�อกระด้�ษและแปัรรูปัเป็ันิ
เช่ี�อเพื่ลิงชีีวมีวล ถึ��นิไม้ี เพิื่�มีขึ�นิจ�ก
ก�รส�งออกไปัยังจีนิ เก�หลีใต้ และญี�ปุ่ันิ  
ปัระกอบกับคุว�มีต้องก�รใช้ีในิปัระเทศ
เพิื่�มีขึ�นิ โด้ยเฉพื่�ะธุรกิจร้�นิอ�ห�ร 
และโรงแรมีภ�ยหลังก�รแพื่ร�ระบ�ด้ 
ของ โคุวิ ด้ - 19  คุ ลี� คุ ล �ย  ขณ์ะ ที�  
ไม้ีย�งพื่�ร�ลด้ลง ต�มีพ่ื่�นิที�ก�รตัด้โคุ�นิ
สวนิย�งพื่�ร�เก��เพ่ื่�อปัลูกทด้แทนิด้้วย
ย�งพื่�ร�พัื่นิธ์ุดี้และพ่ื่ชีอ่�นิ ปัระกอบกับ 
ร�คุ�ย�งพื่�ร�ปัรับตัวเพิื่�มีขึ�นิ ทำ�ให้
เกษตรกรตัด้โคุ�นิไม้ีย�งพื่�ร�ลด้ลง

โด้ย : กองนิโยบ�ยและแผู้นิพัื่ฒนิ�ก�รเกษตร 

อัตรึาการึเติบโตของภาคเกษตรึ
  หนิ�วย: ร้อยละ

สาขา ไติรมาส 2/2565 (เมษายน – มิถุ้นายน 2565)

ภ�คุเกษตร 5.7

พื่่ชี 9.3

ปัศุสัตว์ -2.2

ปัระมีง -2.7

บริก�รท�งก�รเกษตร 4.2

ปั่�ไมี้ 2.0

ท่ี่�มา : กองนิโยบ�ยและแผู้นิพัื่ฒนิ�ก�รเกษตร สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร    

  (ปัระมี�ณ์ก�ร ณ์ เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565)
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ผลกิารศึกิษา แน์วิทัางกิารพััฒน์าเกิษตรอััตลักิษณ์์ด้วิย
เทัค์โน์โลย่และน์วัิตกิรรม กิรณ่์ศึกิษา กิาแฟถึำ�าสิังห์ชุมพัร

 สำำา นั่กงาน่เศรึษฐกิจ้
การึเกษตรึท่ี่� 8 สุำรึาษฎร์ึธิาน่่ (สำศที่.8) 
ต ระห นัิ ก ถึึ ง คุ ว �มีสำ� คัุญขอ งก � ร 

นิำ�ระบบเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี

มี � ปั ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ี ใ นิ ก � ร ผู้ ลิ ต สิ นิ คุ้ � 

อัต ลักษณ์์ ซึึ่� งรวมีถึึง สินิคุ้� เกษตร 

ที�ได้้รับก�รรับรองสิ�งบ�งชีี�ท�งภูมิีศ�สตร์  

(Geographical Indication : GI) จึงสนิใจ

ศึกษ�ถึึงแนิวท�งก�รพัื่ฒนิ�สินิคุ้�เกษตร

อัตลักษณ์์ หร่อสินิคุ้� GI ของปัระเทศ  

โด้ยเน้ินิศึกษ�วิเคุร�ะห์ก�รผู้ลิตสินิคุ้�

เกษตรอัตลักษณ์์หร่อสินิคุ้�เกษตรที�ได้้ 

รับรองสิ�งบ�งชีี�ท�งภูมิีศ�สตร์เปัรียบเทียบ 

ระหว��งกลุ�มีที�นิำ�เทคุโนิโลยีมี�ปัระยุกต์ใช้ี 

และกลุ�มีเกษตรกรที�มีีรูปัแบบก�รผู้ลิต

แบบทั�วไปั เพ่ื่�อห�แนิวท�งก�รพัื่ฒนิ� 

เกษตรอัตลักษณ์์ด้้วยเทคุโนิโลยีและ

นิ วัตกรรมี ทำ� ใ ห้ส�มี�รถึนิำ� ไปัใช้ี

ปัระโยชีน์ิในิก�รกำ�หนิด้นิโยบ�ยและ

มี�ตรก�รด้้�นิก�รส�งเสริมี สนัิบสนุินิก�ร 

ผู้ลิตสินิคุ้�เกษตรอัตลักษณ์์ GI ตลอด้ห�วงโซึ่� 

ใ ห้บรรลุผู้ลสำ� เร็จทั� งปัระสิทธิภ�พื่

และปัระสิทธิผู้ลสร้�งร�ยได้้ใ ห้ กับ 

ภ�คุเกษตรไทยได้้อย��งมัี�นิคุงยั�งย่นิ และ 

นิำ�ไปัใช้ีเป็ันิต้นิแบบต�อยอด้ขย�ยผู้ลต�อไปั  

โด้ยสศท.8 ได้้ศึกษ�แนิวท�งก�รพื่ัฒนิ� 

เกษตรอัตลักษณ์์ หร่อสินิคุ้� GI ด้้วย

เทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี กรณี์ศึกษ� 

ก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร มีีผู้ลก�รศึกษ�ดั้งนีิ�

 ประวั์ติิและคุ้ว์ามเป็นมา ถึำ��สิงห์  

เดิ้มีเรียกว�� ถึำ��สิงโต นิ�ยผู้วนิ ศิลปัศร 

เป็ันิผูู้้บุกเบิกตั�งแต� ปีั พื่.ศ.2500 เมี่�อก�อนิ

บริเวณ์บ้�นิถึำ��สิงห์เป็ันิป่ั�ทึบ ป่ั�ด้งดิ้บ  

ใช้ีเป็ันิที�พัื่กของชี�วบ้�นิที�มี�ห�ของปั่� 

ส�เหตุที�เรียกว��ถึำ��สิงห์ เพื่ร�ะมีีหินิงอก

หินิย้อยที�มีีลักษณ์ะคุล้�ยสิงโต ชี�วบ้�นิ

เช่ี�อกันิว��หินิรูปัสิงโตนีิ�มีีคุว�มีศักดิ้�สิทธิ�  

และเปั็นิที� เคุ�รพื่บูชี�ของชี�วบ้�นิ  
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นิ�ยผู้วนิ ศิลปัศร เป็ันิผูู้้นิำ�ต้นิก�แฟั 

ส�ยพัื่นิธ์ุโรบัสต้� มี�ทด้ลองปัลูกคุรั�งแรก 

ที�บ้�นิถึำ��สิงห์เม่ี�อปัระมี�ณ์ปีั พื่.ศ. 2510  

ปัร�กฏิว� �  ต้นิก�แฟัเจ ริญ เ ติบ โต 

ให้ผู้ลผู้ลิตดี้เป็ันิที�นิ��พื่อใจ จึงได้้มีีก�รปัลูก 

ก�แฟัเพิื่�มีขึ�นิอย��งแพื่ร�หล�ย ก�แฟั 

เป็ันิพ่ื่ชีที�ให้ผู้ลผู้ลิตเร็ว ปัลูกเพีื่ยง 3 ปีั  

ก็ส�มี�รถึเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตได้้ อีกทั�ง 

เป็ันิพ่ื่ชีที�มีีก�รดู้แลรักษ�ง��ยไมี�ซัึ่บซ้ึ่อนิ 

จึงส�งผู้ลให้เกษตรกรจึงนิิยมีปัลูกกันิมี�ก  

เน่ิ�องจ�กสภ�พื่พ่ื่�นิที�เป็ันิที�ร�บเชิีงเข�  

ดิ้นิเป็ันิดิ้นิเหนีิยวร�วนิสีแด้ง เหมี�ะสมี 

กับก�รปัระกอบอ�ชีีพื่เกษตรกรรมี  

และทำ�ให้ก�รปัลูกก�แฟัได้้ผู้ลผู้ลิตที�ดี้  

เป็ันิพ่ื่ชีเศรษฐกิจของคุนิในิพ่ื่�นิที� อีกทั�ง 

คุนิยังส�มี�รถึเปัลี�ยนิใจผูู้้ที�ชีอบก�แฟั 

อ�ริบิก้�เม่ี�อได้้ลิ�มีลองก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร  

ที�ผู้��นิมี�มีีก�รออกง�นิก�ชี�ด้ปัระจำ�ปีั 

จังหวัด้ชุีมีพื่ร ง�นิแสด้งสนิิคุ้� ณ์ ปัระเทศ

เวียด้นิ�มี และปัระเทศเมีียนิมี�มี�อกีด้้วย  

รวมีถึึงได้้รับร�งวัลที� 8 ของก�รปัระกวด้ 

Top Ten Of OTOP City 2015 จัด้โด้ย

กรมีพัื่ฒนิ�ชุีมีชีนิ กระทรวงมีห�ด้ไทย

 การนำาเที่คุ้โนโลย่และนว์ัติกรรมมา

ใช�ของเกษติรกรผ้�ปล้กกาแฟถุำ�าสิงห์  

พื่บว� � มีีก�รนิำ�อง ค์ุคุว�มี รู้มี�ใช้ี ในิ

ลักษณ์ะภ�พื่รวมีของก�รผู้ลิตสินิคุ้�

เกษตรหล�ยชีนิิด้ โด้ยเกษตรกรนิำ� 

องค์ุคุว�มีรู้ด้้�นิเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี

ที�ได้้รับจ�กก�รฝึ้กอบรมี เรียนิรู้จ�ก

ปัระสบก�รณ์์จนิเกิด้เป็ันิภูมิีปััญญ�  

และนิำ�มี�ปัระยุกต์ใช้ี ดั้งนีิ�

 1. ก�รตรวจวิเคุร�ะห์ ตรวจสอบดิ้นิ  

เพ่ื่�อให้ทร�บถึึงคุว�มีอุด้มีสมีบูรณ์์ และ

ปััญห�ของดิ้นิในิแปัลงปัลูกพ่ื่ชี และได้้

รับคุำ�แนิะนิำ�ให้ใช้ีโด้โลไมีท์ เพ่ื่�อปัรับ

สภ�พื่ดิ้นิ และปัรบัโคุรงสร�้งดิ้นิ ลด้คุว�มี

เป็ันิกรด้ แก้ดิ้นิเปัรี�ยว รักษ�อ�ก�รดิ้นิเสีย  

ที�เป็ันิส�เหตุที�ทำ�ให้พ่ื่ชีไมี�ดู้ด้ปุั�ย ใส�ปุั�ย

ไปัมี�กเท��ไหร� พ่ื่ชีก็ไมี�ดู้ด้กินิ อันิเน่ิ�อง

มี�จ�กด้ินิเสีย เพื่ร�ะใช้ีเคุมีีกับดิ้นิ 

มี�เป็ันิเวล�นิ�นิ 

  2. ก�รนิำ�เทคุโนิโลยีก�รจัด้ก�รดิ้นิ  

เชี�นิ ก�รผู้ลิตปุั�ยอินิทรีย์จ�กวัสดุ้ต��งๆ 

ก�รผู้ลิตปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่ เพ่ื่�อนิำ�มี�ใช้ี

ในิแปัลงก�แฟัชี�วยเพิื่�มีปัริมี�ณ์อินิทรีย์

วัตถุึให้แก�ดิ้นิ ทำ�ให้ดิ้นิอุด้มีสมีบูรณ์์  

ชี�วยสงวนิรักษ�คุว�มีชุี�มีช่ี�นิในิดิ้นิได้้ดี้ขึ�นิ  

ลด้ก�รใช้ีปุั�ยเคุมีี ซึึ่�งได้้รับก�รสนัิบสนุินิปััจจัย  

ส�รเร�งซุึ่ปัเปัอร์ พื่ด้. จ�กกรมีพัื่ฒนิ�ที�ดิ้นิ

  3. ก�รให้นิำ��ผู้��นิระบบท�อ/ระบบ

สปัริงเกอร์ ในิสวนิก�แฟั เพ่ื่�อใหต้้นิก�แฟั

ได้้รับนิำ��อย��งทั�วถึึง และรักษ�อุณ์หภูมิี

ภ�ยในิสวนิ 
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  4. ก�รนิำ�เทคุโนิโลยเีคุร่�องจักรกลมี�ใช้ี 

ในิกระบวนิก�รแปัรรูปั ของวิส�หกิจ

ชุีมีชีนิกลุ�มีก�แฟั บ้�นิถึำ��สิงห์

 การว์ิเคุ้ราะห์เปร่ยบัเท่ี่ยบัติ�นท้ี่น

และผลติอบัแที่นการผลิติกาแฟถุำ�าสิงห ์

ช้มพืรของเกษติรกรท่ี่� ม่การใช�และ

ไม่ม่การใช�เที่คุ้โนโลย่การจััดการดิน  

ผลการศึุกษาพืบัว่์า สศท.8 ได้้ศึกษ�  

ก�รนิำ�เทคุโนิโลยีก�รจัด้ก�รดิ้นิ เชี�นิ  

ก�รผู้ลิตปุั� ย อินิทรี ย์จ�ก วัส ดุ้ต� � งๆ  

ก�รผู้ลิตปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่ เพ่ื่�อนิำ�มี�ใช้ี 

ในิแปัลงก�แฟัชี�วยเพิื่�มีปัริมี�ณ์อินิทรีย์วัตถุึ 

ให้แก�ดิ้นิ ทำ�ให้ดิ้นิอุด้มีสมีบูรณ์์ ชี�วยสงวนิ 

รักษ�คุว�มีชุี�มีช่ี�นิในิด้นิิได้้ดี้ขึ�นิ ลด้ก�รใช้ี 

สรุปัได้้ว�� เกษตรกรผูู้้ผู้ลิตก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร

ที� มีีก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��มัีกชีีวภ�พื่  

มีีต้นิทุนิรวมีทั�งหมีด้ 6,453.43 บ�ทต�อไร�  

ตำ��กว��เกษตรกรผูู้้ผู้ลิตก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร 

ที�ไมี�มีีก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��มัีกชีีวภ�พื่  

มีีต้นิทุนิรวมีทั�งหมีด้ 6,576.23 บ�ทต�อไร�  

หร่อลด้ลงคิุด้เป็ันิร้อยละ 3.55 โด้ยส�วนิใหญ� 

เป็ันิต้นิทุนิแปัรผัู้นิ ได้้แก� คุ��วัสดุ้ อ�ทิ  

คุ��ปุั�ยเคุมีี และคุ��ย�ปัร�บศัตรูพ่ื่ชี  

รวมีทั� งคุ�� ดู้แลรักษ� เมี่�อพิื่จ�รณ์� 

ผู้ลตอบแทนิจ�กก�รผู้ลิตก�แฟัถึำ��สิงห์

ชุีมีพื่รของเกษตรกรที�ใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��

หมัีกชีีวภ�พื่ พื่บว�� มีีผู้ลผู้ลิตเฉลี�ยต�อไร�  

551.80 กิโลกรัมี ร�คุ�ที� เกษตรกร

ข�ยได้้กิโลกรัมีละ 30 บ�ท ได้้รับ 

ผู้ลตอบแทนิ 16,554.00 บ�ทต�อไร� และ 

ผู้ลตอบแทนิสทุธเิท��กบั 10,100.57 บ�ทต�อไร�  

ในิขณ์ะที� เกษตรกรที� ไมี� ใช้ี ปุั� ยห มัีก  

ปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่ มีีผู้ลผู้ลิตเฉลี�ยต�อไร�  

450.90 กิโลกรัมี ร�คุ�ที�เกษตรกรข�ยได้้

กิโลกรัมีละ 30 บ�ท ได้้รับผู้ลตอบแทนิ 

13,527.00 บ�ทต�อไร� และผู้ลตอบแทนิ

สุทธิเท��กับ 6,912.62 บ�ทต�อไร� จะเห็นิ 

ได้้ว��ผู้ลตอบแทนิต�อไร�ของเกษตรกรที�มีี 

ก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่ สูงกว�� 

คิุด้เปั็นิร้อยละ 18.29 ผู้ลตอบแทนิ

สุทธิต�อไร�สูงกว��คิุด้เป็ันิร้อยละ 31.56 

เน่ิ�องจ�กเกษตรกรที�มีีก�รใช้ีใช้ีปุั�ยหมัีก  

ปุั�ยนิำ��หมีักชีีวภ�พื่ ส�มี�รถึลด้ต้นิทุนิ  

จ�กก�ร ใช้ี ปุั� ย เ คุ มีี  และทำ� ใ ห้ ดิ้ นิ 

อุด้มีสมีบูรณ์์ ชี�วยสงวนิรักษ�คุว�มีชุี�มีช่ี�นิ 

ในิดิ้นิได้้ดี้ขึ�นิ ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตดี้ อีกทั�ง

เกษตรกรที�มีีก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��หมัีก 

ชีีวภ�พื่ มีีก�รดู้แลแปัลงก�แฟัที�ดี้กว��

เกษตรกรที�ไมี�มีีก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ�� 

หมัีกชีีวภ�พื่ ซึึ่�งหันิไปัปัลูกพ่ื่ชีทุเรียนิ  

และโคุ�นิก�แฟัทิ�ง จึงส�งผู้ลให้เกษตรกร

ที�มีีก�รใช้ีปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่

ภ�ยในิสวนิได้้รับผู้ลตอบแทนิในิเชิีง

เศรษฐกิจที�ดี้กว�� 

 แนว์ที่างการพืัฒนากาแฟถุำ�าสิงห์

ช้มพืรด�ว์ยเที่คุ้โนโลย่และนวั์ติกรรม  

ก�รกำ�หนิด้กลยุทธ์ด้้วยก�รวิเคุร�ะห์  

TOWS Matr ix จ�กก�รวิเคุร�ะห์ 

สภ�พื่แวด้ล้อมีภ�ยในิและภ�ยนิอก  

ได้้แก� จุด้แข็ง จุด้อ�อนิ โอก�ส และอุปัสรรคุ  

จึงนิำ�มี�กำ�หนิด้กลยุทธ์เพ่ื่�อก�รพื่ัฒนิ�

ก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร ดั้งนีิ�

 กลย้ที่ธ์์เชิงร้ก (SO Strategy)

 1. ปัรับปัรุง และพัื่ฒนิ�กระบวนิ 

ก�รผู้ลิต และแปัรรูปัก�แฟัถึำ�� สิงห์ 

ให้มีีคุุณ์ภ�พื่ มูีลคุ��สูง ด้้วยเทคุโนิโลยี  

และนิวัตกรรมี เพ่ื่�อให้เป็ันิที�ยอมีรับ 

ของตล�ด้ทุกระดั้บ

 2. ส�งเสริมีก�รปัระชี�สัมีพัื่นิธ์ก�แฟั

ถึำ��สิงห์ชุีมีพื่รเป็ันิ สินิคุ้� GI ที�มีีคุว�มีเป็ันิ

เอกลักษณ์์ ให้เป็ันิที�รู้จัก ผู้��นิส่�อเทคุโนิโลยี

สมัียใหมี�  และชี�องท�งออนิไลน์ิที� มีี 

รูปัแบบนิ��สนิใจอย��งทั�วถึึงและรวด้เร็ว

 3. พัื่ฒนิ�ชี�องท�งก�รตล�ด้ และ

สนัิบสนุินิก�รใช้ีเทคุโนิโลยีและก�ร

ส่�อส�รเป็ันิชี�องท�งในิก�รจำ�หนิ��ย  

Online เพ่ื่�อเพิื่�มียอด้ข�ยสินิคุ้�

 4. จัด้ห�เทคุโนิโลยีเคุร่�องจักรกล 

ด้้�นิก�รแปัรรปูั เพ่ื่�อเพิื่�มีผู้ลติภณั์ฑ์์ก�แฟั 

ถึำ�� สิง ห์ในิพ่ื่�นิที�  G I  ใ ห้หล�กหล�ย 

ตรงคุว�มีต้องก�รของผูู้้บริโภคุ

 กลย้ที่ธ์์เชิงแก�ไข (WO Strategy)

 1 .  ส� ง เสริมีก�รปัลูกก�แฟัแซึ่มี 

สวนิทุเรียนิหร่อส�วนิผู้ลไม้ี โด้ยใช้ีเทคุโนิโลยี  

และนิวัตกรรมี เพ่ื่�อแก้ไขปััญห�พ่ื่�นิที� 

ปัลูกก�แฟัลด้ลง
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 2. พัื่ฒนิ�เกษตรกรร�ยใหมี� และ 

young smart farmer ให้มีีคุว�มีรู้  

และมีีศักยภ�พื่อย��งเข้มีแข็ง ทั�งด้้�นิ 

ก�รผู้ลิต ก�รแปัรรูปั ก�รตล�ด้ และ

ก�รใช้ีเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี ในิก�ร

ส่บทอด้อ�ชีีพื่เกษตรกรรมี

 3. พัื่ฒนิ�แหล�งนิำ��ธรรมีชี�ติ และ

ระบบก�รให้นิำ��ที�เพีื่ยงพื่อต�อก�รดู้แล

ติารางแสดง สร้ปเปร่ยบัเท่ี่ยบัติ�นท้ี่นและผลติอบัแที่นการผลิติกาแฟถุำ�าสิงห์ช้มพืรของเกษติรกร 

ท่ี่�ม่การใช�และไม่ม่การใช�เที่คุ้โนโลย่การจััดการดิน 

หนิ�วย : บ�ท/ไร�

รายการ

ติ�นท้ี่นการผลิติ  

ท่ี่�ม่การใช�ป้�ยหมัก  

ป้�ยนำ�าหมักช่ว์ภาพื

ติ�นท้ี่นการผลิติ  

ท่ี่�ไม่ม่การใช�ป้�ยหมัก  

ป้�ยนำ�าหมักช่ว์ภาพื

คุ้ว์ามแติกต่ิาง  

(ร�อยละ)

1. ต้นิทนุิผู้ันิแปัร 6,350.60 6,576.23 -3.55

   1.1 คุ��แรงง�นิ 4,434.97 3,915.28 11.72

   1.2 คุ��วัสดุ้ 1,547.69 2,279.95 -47.31

   1.3 คุ��เสียโอก�สเงินิลงทุนิ 367.94 381.01 -3.55

2. ต้นิทนุิคุงที� 102.83 38.15 62.90

   2.2 คุ��เส่�อมีอุปักรณ์์ท�งก�รเกษตร 74.84 28.46 61.97

   2.3 คุ��เสียโอก�สเงินิลงทุนิอุปักรณ์์ 27.99 9.68 65.42

3. ตน้ิทุนิรวมีต�อไร� 6,453.43 6,614.38 -2.49

4. ตน้ิทุนิรวมีต�อกิโลกรัมี 11.70 14.67 -25.38

5. ผู้ลผู้ลิตต�อไร� (กิโลกรมัี) 551.80 450.90 18.29

6. ร�คุ�ที�เกษตรกรข�ยได้้ (บ�ท/กก.) 30.00 30.00 0.00

7. ผู้ลตอบแทนิต�อไร� 16,554.00 13,527.00 18.29

8. ผู้ลตอบแทนิสุทธิต�อไร� 10,100.57 6,912.62 31.56

9. ผู้ลตอบแทนิสุทธิต�อกิโลกรมัี 18.30 15.33 16.23

รักษ�ผู้ลผู้ลิตตลอด้ฤดู้ก�ล และสร้�ง

คุว�มีตระหนัิกในิก�รใช้ีนิำ��อย��งคุุ้มีคุ��

 กลย้ที่ธ์์เชิงป้องกัน (ST Strategy)

 1. ใช้ีระบบเต่อนิภัยธรรมีชี�ติ สภ�พื่

ภูมิีอ�ก�ศ ปัริมี�ณ์นิำ�� และศัตรูพ่ื่ชี  

เพ่ื่�อลด้คุว�มีเสียห�ยของผู้ลผู้ลิต โด้ย

สร้�งคุว�มีร�วมีม่ีอของกลุ�มีวิส�หกิจ 

กับหนิ�วยง�นิที�เกี�ยวข้อง

 2. สร้�งคุว�มีเข้มีแข็ง ให้กบัเกษตรกร

ในิพ่ื่�นิที�ปัลูกก�แฟั GI ในิก�รใช้ีปััจจัย

ก�รผู้ลิตร�วมีกันิ สร้�งอำ�นิ�จก�รต�อรอง 

ด้้�นิร�คุ� และรองรับก�รสนัิบสนุินิจ�ก

ภ�คุรัฐได้้รวด้เร็วและทั�วถึึง 

 กลย้ที่ธ์์เชิงรับั (WT Strategy)

 1. ส�งเสริมีโด้ยก�รใช้ีเทคุโนิโลยีก�ร

จัด้ก�รดิ้นิ เชี�นิ ทำ�ปุั�ยหมัีกชีีวภ�พื่ นิำ��หมัีก 

ชีีวภ�พื่ ลด้ก�รใช้ีปุั�ยเคุมีี ลด้ต้นิทุนิก�รผู้ลิต

 2. วิจัยพัื่ฒนิ�เทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี 

ทั�งด้้�นิก�รผู้ลิต ก�รแปัรรูปั เพ่ื่�อพัื่ฒนิ� 

ผู้ลผู้ลิตให้มีีคุุณ์ภ�พื่ ลด้ต้นิทุนิ เพิื่�มีผู้ลผู้ลิต  

ส�มี�รถึแข�งขันิในิตล�ด้ทั�งภ�ยในิ และ

ภ�ยนิอกปัระเทศได้้

   3.พัื่ฒนิ�เทคุโนิโลยแีละนิวตักรรมี

ก�รเก็บเมีล็ด้ก�แฟั เพ่ื่�อทด้แทนิก�รข�ด้

แรงง�นิเก็บเมีล็ด้ก�แฟั

 4. ส�งเสริมีก�รผู้ลิตก�แฟัในิพ่ื่�นิที�ปัลูก  

G I  ใ ห้ ไ ด้้ รั บ รองมี�ตรฐ�นิ  GAP 

สินิคุ้�เกษตรที� มีี คุุณ์ภ�พื่ ปัลอด้ภัย  

และได้้มี�ตรฐ�นิสินิคุ้�เป็ันิที�ต้องก�ร 

ของตล�ด้ ลด้เง่�อนิไขก�รกีด้กันิท�ง 

ก�รคุ้�ด้้�นิสุขอนิ�มัียพ่ื่ชี
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โด้ย : สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจ
ก�รเกษตรที� 8 สุร�ษฎร์ธ�นีิ

 จ�กก�รกำ�หนิด้กลยุทธ์เ พ่ื่�อก�ร

พัื่ฒนิ�ก�แฟัถึำ��สิงห์ชุีมีพื่ร นิำ�มี�กำ�หนิด้

เป็ันิแนิวท�งก�รพัื่ฒนิ�ก�แฟัถึำ��สิงห์

ชุีมีพื่รด้้วยเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี  

สรุปัได้้ดั้งนีิ� 

 ระดับัติ�นที่าง 

 (1) พัื่ฒนิ�กระบวนิก�รผู้ลิตตลอด้ห�วงโซึ่� 

ให้มีีคุุณ์ภ�พื่ ทั�งผู้ลผู้ลติ รสชี�ต ิและภ�พื่

ลักษณ์์ของสินิคุ้�ให้เป็ันิที�ยอมีรับของ 

ผูู้้บริโภคุในิปัระเทศและต��งปัระเทศ

 (2) ส�งเสริมีและสนัิบสนุินิก�รปัลูก

ก�แฟัแซึ่มีสวนิทุเรียนิหร่อส�วนิผู้ลไม้ี  

โด้ยใช้ีเทคุโนิโลยี และนิวัตกรรมี เพ่ื่�อ

แก้ปััญห�พ่ื่�นิที�ปัลูกก�แฟัลด้ลง เชี�นิ 

เทคุโนิโลยีก�รตัด้แต�งกิ�ง

 (3 )  สนิับสนิุนิใ ห้คุว�มี รู้ก�รใช้ี

เทคุโนิโลยีก�รจัด้ก�รดิ้นิ เชี�นิ ก�รทำ� 

ปุั�ยหมัีก ปุั�ยนิำ��หมัีกชีีวภ�พื่ จ�กวัสดุ้

เหล่อใช้ีในิแปัลงเกษตร เพ่ื่�อเปั็นิก�ร 

ลด้ต้นิทุนิก�รผู้ลิต ลด้ปัริมี�ณ์ของเสีย  

และผู้ลกระทบต�อสิ�งแวด้ล้อมี

 (4) สนัิบสนุินิ พัื่ฒนิ�เกษตรกรร�ยใหมี�  

ให้มีีคุว�มีรู้ และมีีศักยภ�พื่อย��งเข้มีแข็ง  

ใช้ีเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมีร�วมีกับ

ภูมิีปััญญ�ท้องถิึ�นิ ในิก�รส่บทอด้อ�ชีีพื่

เกษตรกรรมี

 (5) ส�งเสริมีให้เกษตรกรผูู้้ปัลูกก�แฟั

ในิพ่ื่�นิที� GI ให้ได้้รับรองมี�ตรฐ�นิ GAP 

เพ่ื่�อแสด้งถึึงสินิคุ้�ที�มีีคุุณ์ภ�พื่ ปัลอด้ภัย  

และได้้มี�ตรฐ�นิสินิคุ้� ลด้เง่�อนิไขก�ร

กีด้กันิท�งก�รคุ้�ด้้�นิสุขอนิ�มัียพ่ื่ชี

 (6) สนัิบสนุินิก�รสร้�งแหล�งกักเก็บนิำ�� 

และระบบก�รให้นิำ��ให้เพีื่ยงพื่อต�อก�ร

ดู้แลรักษ�ผู้ลผู้ลิตตลอด้ฤดู้เพ่ื่�อเพิื่�มี

ปัระสิทธิภ�พื่ก�รผู้ลิต รวมีทั�งสร้�งคุว�มี 

ตระหนัิกในิก�รใช้ีนิำ��อย��งมีีปัระสิทธิภ�พื่

 (7) สร้�งระบบเต่อนิภัยภัยธรรมีชี�ติ  

สภ�พื่ภูมีิอ�ก�ศ ปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิ และ 

โรคุแมีลงศัตรูพ่ื่ชี เพ่ื่�อให้เกษตรกร

ส�มี�รถึเฝ้้�ระวังและว�งแผู้นิป้ัองกันิ

ผู้ลผู้ลิตที�จะได้้รับคุว�มีเสียห�ย

 (8) ส�งเสริมีก�รรวมีกลุ�มีของเกษตรกร

ให้มีีคุว�มีเข้มีแข็ง ส�มี�รถึแลกเปัลี�ยนิ

ข้อมูีลคุว�มีรู้ในิก�รพัื่ฒนิ�ปัระสิทธิภ�พื่

ก�รผู้ลิต สร้�งอำ�นิ�จต�อรองด้้�นิร�คุ�  

ทั�งยังชี�วยลด้ต้นิทุนิก�รผู้ลิต รวมีถึึง 

ภ�คุรัฐเข้�มี�สนัิบสนุินิได้้รวด้เร็วและทั�วถึึง

 (9) วิจัยและพัื่ฒนิ�เทคุโนิโลยีก�รผู้ลิต 

ก�แฟัให้ มีี คุุณ์ภ�พื่ ปัระหยัด้เวล�  

ลด้ต้นิทุนิ และแก้ปััญห�ก�รข�ด้แคุลนิ

แรงง�นิ อ�ทิ เทคุโนิโลยีเคุร่�องเก็บ 

เมีล็ด้ก�แฟั เทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี 

ก�รตัด้แต�งกิ�งพุื่�มีก�แฟั 

 ระดับักลางที่าง

 (1) ส�งเสริมีก�รพื่ัฒนิ�เทคุโนิโลยี

เคุร่�องจักรกลด้้�นิก�รแปัรรูปั เพ่ื่�อเพิื่�มี

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ก�แฟัถึำ��สิงห์ในิพ่ื่�นิที� GI ให้มีี

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ที�หล�กหล�ยตรงคุว�มีตอ้งก�ร

ของผูู้้บริโภคุ

 (2) สนัิบสนุินิก�รสร้�งสถึ�นิที�อ�คุ�ร

แปัรรูปัเพ่ื่�อรองรับก�รแปัรรูปัผู้ลิตภัณ์ฑ์์ 

ใหมี�ๆ ให้ตรงกับคุว�มีต้องก�รของผูู้้บริโภคุ  

และได้้มี�ตรฐ�นิส�กลเพ่ื่�อส�มี�รถึ

แข�งขันิในิตล�ด้ทั�งภ�ยในิ และภ�ยนิอก

ปัระเทศได้้

 (3) สนิับสนิุนิชี�องท�งเงินิทุนิให้กลุ�มี

เพ่ื่�อเป็ันิทุนิในิก�รจัด้ซ่ึ่�อเคุร่�องจักร 

ในิก�รแปัรรูปัเพ่ื่�อเพิื่�มีกำ�ลังก�รผู้ลิต  

และส�มี�รถึรับซ่ึ่�อผู้ลผู้ลิตจ�กเกษตรกร

ได้้เพิื่�มีขึ�นิ

 ระดับัปลายที่าง

 (1) ส�งเสริมีก�รปัระชี�สัมีพัื่นิธ์ก�แฟั

ถึำ��สิงห์ชุีมีพื่รเป็ันิ สินิคุ้� GI ที�มีีคุว�มี 

เป็ันิเอกลักษณ์์ ให้เป็ันิที� รู้จักผู้��นิส่�อ

เทคุโนิโลยสีมัียใหมี� และชี�องท�งออนิไลน์ิ

ที� มีี รูปัแบบนิ��สนิใจอย��งทั�วถึึงและ

รวด้เร็ว

 (2) พัื่ฒนิ�ชี�องท�งก�รตล�ด้ ออนิไลน์ิ

ผู้��นิแพื่ลตฟัอร์มีต��งๆ อ�ทิ เว็ปัไซึ่ต์  

Facebook Application Line Instagram  

และตล�ด้ออฟัไลน์ิ อ�ทิ ร้�นิคุ้� Modern  

Trade เพ่ื่�อเข้�ถึึงผูู้้บริโภคุทุกระดั้บ  

และเพิื่�มียอด้จำ�หนิ��ยสินิคุ้�

 (3) พัื่ฒนิ�บุคุล�กรของกลุ�มีวิส�หกิจ

ให้เป็ันิม่ีออ�ชีีพื่ด้้�นิก�รตล�ด้ อ�ทิ  

ก�รห�ตล�ด้ใหมี�ทั�งในิและต��งปัระเทศ 

เพ่ื่�อเพิื่�มีชี�องท�งก�รกระจ�ยสินิคุ้�
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ภาวิะเศรษฐกิิจกิารเกิษตร ป้ระจำาเดือัน์
กิรกิฎาค์ม 2565

ข�าว
 1. สำรุึปภาวะการึผู้ลิิต การึตลิาด แลิะรึาคาใน่ปรึะเที่ศ
  1.1 การึผู้ลิิต

   1) ข�าวน่าป ีป ี2565/66

   คุ้าดการณ์์ข�อม้ล ณ์ เด่้อนิมิีถึนุิ�ยนิ 2565 มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 62.840 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต 26.922 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก และผู้ลผู้ลิตต�อไร�  
428 กิโลกรัมี เพิื่�มีขึ�นิเม่ี�อเทียบกับปีัก�รผู้ลิต 2564/65 ที�มีีพ่ื่�นิที� 62.820 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต 26.369 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก และผู้ลผู้ลิตต�อไร�  
420 กิโลกรัมี หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.03 ร้อยละ 2.10 และร้อยละ 1.90 ต�มีลำ�ดั้บ เน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูกเพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กคุ�ด้ว��
จะมีีปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิเพีื่ยงพื่อจ�กก�รที�ฝ้นิมี�เร็ว และตกต�อเน่ิ�องตั�งแต�ต้นิปีั 2565 จึงส�มี�รถึขย�ยเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูกจ�กที�นิ�ที�ปัล�อยว��งเม่ี�อ 
ปีัที�ผู้��นิมี� แต�เพิื่�มีขึ�นิไมี�มี�กเน่ิ�องจ�กพ่ื่�นิที�มีีจำ�กัด้ ปัระกอบกับร�คุ�ข้�วเปัล่อกที�เกษตรกรข�ยได้้ยังคุงอยู�ในิเกณ์ฑ์์ดี้ รวมีทั�งเกษตรกร 
คุ�ด้หวังว��ภ�คุรัฐจะมีีมี�ตรก�รเพ่ื่�อชี�วยเหล่อเกษตรกรผูู้้ปัลูกข้�วอย��งต�อเน่ิ�อง อย��งไรก็ต�มี มีีบ�งพ่ื่�นิที�ปัรับเปัลี�ยนิไปัปัลูกพ่ื่ชีอ่�นิที�ได้้รับ 
ผู้ลตอบแทนิที�ดี้กว�� เชี�นิ อ้อยโรงง�นิ ก�รเกษตรแบบผู้สมีผู้ส�นิ หร่อปัลูกพ่ื่ชีอ่�นิที�มีีต้นิทุนิตำ�� ดู้แลง��ยกว�� เชี�นิ มัีนิสำ�ปัะหลัง

   สำาหรับัผลผลิติ และผู้ลผู้ลิตต�อไร� เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กคุ�ด้ว��จะมีีปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิเพิื่�มีขึ�นิ มีีฝ้นิตกสมีำ��เสมีอตลอด้ 
ฤดู้ก�รเพื่�ะปัลูก ทำ�ให้มีีนิำ��เพื่ียงพื่อต�อก�รเจริญเติบโตของต้นิข้�ว รวมีทั�งไมี�ปัระสบภัยแล้งและอุทกภัยเหม่ีอนิปีัที�ผู้��นิมี� อย��งไรก็ต�มี  
บ�งพ่ื่�นิที�เกษตรกรดู้แลแปัลงนิ�ได้้ไมี�เต็มีที� เพื่ร�ะร�คุ�ปุั�ย ส�รเคุมีี และนิำ��มัีนิเช่ี�อเพื่ลิง ปัรับตัวสูงขึ�นิอย��งต�อเน่ิ�อง

   ผลผลิติออกส่้ติลาด คุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิตจะเริ�มีออกสู�ตล�ด้ตั�งแต�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 - พื่ฤษภ�คุมี 2566 โด้ยคุ�ด้ว��ผู้ลผู้ลิต 
จะออกสู�ตล�ด้มี�กในิเด่้อนิพื่ฤศจิก�ยนิ 2565 ปัริมี�ณ์ 17.614 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก หร่อร้อยละ 65.42 

รายการ
ปริมาณ์ผลผลิตและร้อยละข้้าวนาปจีัากการเก็บเกี�ยวรายเดือน ป ี2565/66

รวม
ก.ค้.65 ส.ค้. ก.ย. ต.ค้. พั.ย. ธิ.ค้. ม.ค้.66 ก.พั. มี.ค้. เม.ย. พั.ค้.

- รวมีทั�งปัระเทศ
 (ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก)

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

รายการ
ปริมาณ์ผลผลิตและร้อยละข้้าวนาปรังจัากการเก็บเกี�ยวรายเดือน ป ี2565 

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

- รวมีทั�งปัระเทศ (ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก) 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

   2) ข�าวน่าปรัึง ป ี2565

   คุ้าดการณ์์ข�อม้ล ณ์ เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 11.217 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต 7.213 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก และผู้ลผู้ลิตต�อไร� 
643 กิโลกรัมี เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัก�รผู้ลิต 2564 ที�มีีพ่ื่�นิที�เพื่�ะปัลูก 8.343 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต 5.310 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 637 กิโลกรัมี  
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 34.45 ร้อยละ 35.84 และร้อยละ 0.94 ต�มีลำ�ดั้บ เน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูกมีีแนิวโน้ิมีเพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กปัริมี�ณ์
นิำ��ในิอ��งเก็บนิำ��ส�วนิใหญ�และปัริมี�ณ์นิำ��ต�มีแหล�งนิำ��ต�มีธรรมีชี�ติมีีมี�กกว��ปีัที�ผู้��นิมี� ซึึ่�งเป็ันิผู้ลมี�จ�กในิชี�วงเด่้อนิกันิย�ยนิ และตุล�คุมี 
2564 มีีพื่�ยุโซึ่นิร้อนิเตี�ยนิหมูี� และคุอมีปั�ซุึ่ ทำ�ให้ปัระเทศไทยมีีฝ้นิตกหนัิก และปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิสูงกว��คุ��ปักติ ปัระกอบกับเกษตรกรบ�งส�วนิ
ปัลูกชีด้เชียข้�วนิ�ปีัที�เสียห�ยจ�กนิำ��ท�วมี โด้ยขย�ยเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูกเพิื่�มีขึ�นิในิพ่ื่�นิที�นิ�ที�เคุยปัล�อยว��ง

   สำาหรับัผลผลิติ และผู้ลผู้ลิตต�อไร� เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กมีีปัริมี�ณ์นิำ��เพีื่ยงพื่อต�อก�รเพื่�ะปัลูก และก�รเจริญเติบโต
ของต้นิข้�ว

   ผลผลิติออกส่้ติลาด คุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิตเริ�มีออกสู�ตล�ด้ตั�งแต�เด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ์ - ตุล�คุมี 2565 โด้ยคุ�ด้ว��ผู้ลผู้ลิตจะออกสู�ตล�ด้ 
มี�กในิชี�วงเด่้อนิมีีนิ�คุมี - เมีษ�ยนิ 2565 ปัริมี�ณ์รวมี 4.055 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก หร่อร้อยละ 56.22 ของผู้ลผู้ลิตข้�วนิ�ปัรังทั�งหมีด้
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  1.2 การึตลิาด

   1) โครึงการึสำำาคัญภายใต�แผู้น่การึผู้ลิิตแลิะการึตลิาดข�าวครึบวงจ้รึ ปกีารึผู้ลิิต 2564/65 ดังน่่�

   1.1) ด�าน่การึผู้ลิิต
    (1) ก�รจัด้ก�รปััจจัยก�รผู้ลิต ได้้แก� โคุรงก�รผู้ลิตและกระจ�ยเมีล็ด้พัื่นิธ์ุข้�ว และมี�ตรก�รคุวบคุุมีคุ��เชี��ที�นิ�
    (2) ก�รเพิื่�มีปัระสิทธิภ�พื่ก�รผู้ลิตข้�ว ได้้แก� โคุรงก�รระบบส�งเสริมีก�รเกษตรแบบแปัลงใหญ� (นิ�แปัลงใหญ�)  
โคุรงก�รส�งเสริมีก�รผู้ลิตข้�วอินิทรีย์ โคุรงก�รพื่ัฒนิ�และปัระยุกต์ใช้ีเทคุโนิโลยีขั�นิสูงในิก�รผู้ลิตพ่ื่ชี โคุรงก�รเพิื่�มีศักยภ�พื่ก�รผู้ลิตข้�ว
หอมีมีะลิทุ�งกุล�ร้องไห้สู�มี�ตรฐ�นิเกษตรอินิทรีย์ ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ โคุรงก�รพัื่ฒนิ�และส�งเสริมีก�รเกษตร (ข้�วพัื่นิธ์ุ กข43  
และข้�วเจ้�พ่ื่�นินุิ�มี) โคุรงก�รรักษ�ระดั้บปัริมี�ณ์และคุุณ์ภ�พื่ข้�ว โคุรงก�รเพิื่�มีปัริมี�ณ์นิำ��ต้นิทุนิและเพิื่�มีพ่ื่�นิที�ระบบส�งนิำ��ให้พ่ื่�นิที�เกษตรกรรมี 
และก�รปัฏิิบัติท�งก�รเกษตรที�ดี้สำ�หรับก�รผู้ลิตข้�วยั�งย่นิ
    (3) ก�รคุวบคุุมีปัริมี�ณ์ก�รผู้ลิตข้�ว ได้้แก� โคุรงก�รบริห�รจัด้ก�รพ่ื่�นิที�เกษตรต�มีแผู้นิที�ก�รเกษตรเชิีงรุก (Zoning by Agri - Map)  
โคุรงก�รส�งเสริมีก�รปัลูกพ่ื่ชีหล�กหล�ย โคุรงก�รเพิื่�มีปัระสิทธิภ�พื่ก�รผู้ลิตข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์หลังฤดู้ทำ�นิ� โคุรงก�รส�งเสริมีก�รเลี�ยงสัตว์ 
และกิจกรรมีที�เกี�ยวเน่ิ�อง โคุรงก�รส�งเสริมีก�รปัลูกข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์ผู้��นิระบบสหกรณ์์ แผู้นิก�รถึ��ยทอด้คุว�มีรู้ก�รผู้ลิตพ่ื่ชีหลังนิ�และ 
ก�รใช้ีนิำ��ในิก�รผู้ลิตพ่ื่ชีอย��งมีีปัระสิทธิภ�พื่ และแผู้นิก�รผู้ลิตพัื่นิธ์ุพ่ื่ชีและปััจจัยก�รผู้ลิต
    (4) ก�รพัื่ฒนิ�ชี�วนิ� ได้้แก� โคุรงก�รพัื่ฒนิ�เกษตรกรปัร�ด้เปัร่�อง (Smart Farmer)
    (5) ก�รวิจัยและพัื่ฒนิ� ได้้แก� ก�รปัรับปัรุงพัื่นิธ์ุข้�วเจ้�พ่ื่�นิแข็ง และพัื่นิธ์ุข้�วเหนีิยว
    (6) ก�รปัระกันิภัยพ่ื่ชีผู้ล ได้้แก� โคุรงก�รปัระกันิภัยข้�วนิ�ปีั
    (7) ก�รส�งเสริมีก�รสร้�งยุ้งฉ�งให้เกษตรกรและสถึ�บันิเกษตรกรทั�วปัระเทศ (รัฐชีด้เชียด้อกเบี�ยร้อยละ 3)
   1.2) ด�าน่การึตลิาด
    (1) ก�รพัื่ฒนิ�ตล�ด้สินิคุ้�ข้�ว ได้้แก� โคุรงก�รเช่ี�อมีโยงตล�ด้ข้�วอินิทรีย์ และข้�ว GAP คุรบวงจร
    (2) ก�รชีะลอผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้ ได้้แก� โคุรงก�รสินิเช่ี�อชีะลอก�รข�ยข้�วเปัล่อกนิ�ปีั โคุรงก�รสินิเช่ี�อเพ่ื่�อรวบรวมี
ข้�วและสร้�งมูีลคุ��เพิื่�มีโด้ยสถึ�บันิเกษตรกร โคุรงก�รชีด้เชียด้อกเบี�ยให้ผูู้้ปัระกอบก�รคุ้�ข้�วในิก�รเก็บสต็อก โคุรงก�รส�งเสริมี 
ผู้ลักดั้นิก�รส�งออกข้�ว และโคุรงก�รสนัิบสนุินิคุ��บริห�รจัด้ก�รและพัื่ฒนิ�คุุณ์ภ�พื่ผู้ลผู้ลิตเกษตรกรผูู้้ปัลูกข้�ว
    (3) ก�รจัด้ห�และเช่ี�อมีโยงตล�ด้ต��งปัระเทศ ได้้แก� โคุรงก�รกระชีับคุว�มีสัมีพัื่นิธ์และรณ์รงคุ์สร้�งก�รรับรู้ ในิศักยภ�พื่ 
ข้�วไทย เพ่ื่�อขย�ยตล�ด้ข้�วไทยในิต��งปัระเทศ และโคุรงก�ร ลด้/แก้ไขปััญห�อุปัสรรคุท�งก�รคุ้�ข้�วไทยและเสริมีสร้�งคุว�มีเช่ี�อมัี�นิ
    (4) ก�รส�งเสริมีภ�พื่ลักษณ์์และปัระชี�สัมีพัื่นิธ์ข้�ว ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ข้�ว และนิวัตกรรมีข้�ว ได้้แก� โคุรงก�รส�งเสริมีและ
ปัระชี�สัมีพัื่นิธ์ภ�พื่ลักษณ์์ข้�วไทยในิง�นิแสด้งสินิคุ้�นิ�นิ�ชี�ติ และโคุรงก�รเสริมีสร้�งศักยภ�พื่สินิคุ้�เกษตรนิวัตกรรมีไทยเพ่ื่�อก�รต�อยอด้
เชิีงพื่�ณิ์ชีย์
    (5) ก�รปัระชี�สัมีพัื่นิธ์รณ์รงค์ุบริโภคุข้�วและผู้ลิตภัณ์ฑ์์ข้�วของไทยทั�งตล�ด้ในิปัระเทศและต��งปัระเทศ
    (6) ก�รปัระชี�สัมีพัื่นิธ์ข้�วไทยในิกลุ�มีผูู้้บริโภคุในิต��งปัระเทศผู้��นิส่�อโซึ่เชีียลมีีเดี้ย

   2) มาตรึการึช่่วยเหล่ิอเกษตรึกรึผู้้�ปล้ิกข�าว ปกีารึผู้ลิิต 2564/65

    มีติคุณ์ะรัฐมีนิตรีเม่ี�อวันิที� 25 ตุล�คุมี 2564 เห็นิชีอบโคุรงก�รปัระกันิร�ยได้้เกษตรกรผูู้้ปัลูกข้�ว ปีั 2564/65 มี�ตรก�ร 
คูุ�ขนิ�นิโคุรงก�รปัระกันิร�ยได้้เกษตรกรผูู้้ปัลูกข้�ว ปีัก�รผู้ลิต 2564/65 ดั้งนีิ�

    2.1) โคุ้รงการประกันรายได�เกษติรกรผ้�ปล้กข�าว์ ปี 2564/65 รอบัท่ี่� 1 โด้ยกำ�หนิด้ชีนิิด้ข้�ว ร�คุ� และปัริมี�ณ์ 
ปัระกันิร�ยได้้ (ณ์ ร�คุ�คุว�มีช่ี�นิไมี�เกินิ 15%) ดั้งนีิ� (1) ข้�วเปัล่อกหอมีมีะลิ ร�คุ�ปัระกันิตันิละ 15,000 บ�ท คุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 14 ตันิ  
(2) ข้�วเปัล่อกหอมีมีะลินิอกพ่ื่�นิที� ร�คุ�ปัระกันิตันิละ 14,000 บ�ท คุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 16 ตันิ (3) ข้�วเปัล่อกเจ้� ร�คุ�ปัระกันิตันิละ  
10,000 บ�ท คุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 30 ตันิ (4) ข้�วเปัล่อกหอมีปัทุมีธ�นีิ ร�คุ�ปัระกันิตันิละ 11,000 บ�ท คุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 25 ตันิ และ  
(5) ข้�วเปัล่อกเหนีิยว ร�คุ�ปัระกันิตันิละ 12,000 บ�ท คุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 16 ตันิ

    2.2) มาติรการคุ่้้ขนานโคุ้รงการประกันรายได�เกษติรกรผ้�ปล้กข�าว์ ปีการผลิติ 2564/65 ปัระกอบด้้วย 3 โคุรงก�ร ได้้แก� 

     (1) โคุ้รงการสินเชื�อชะลอการขายข�าว์เปลือกนาปี ปีการผลิติ 2564/65 โด้ย ธ.ก.ส. สนิับสนิุนิสินิเช่ี�อ 
ให้เกษตรกรและสถึ�บันิเกษตรกรในิเขตพ่ื่�นิที�ปัลูกข้�วทั�วปัระเทศ เพ่ื่�อรักษ�ร�คุ�ข้�วเปัล่อกให้มีีเสถีึยรภ�พื่ โด้ยให้มีีก�รเก็บข้�ว
เปัล่อกไว้ในิยุ้งฉ�งของเกษตรกรและสถึ�บันิเกษตรกร เพ่ื่�อชีะลอผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้พื่ร้อมีกันิเปั็นิจำ�นิวนิมี�ก เปั้�หมี�ยจำ�นิวนิ  
2 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก วงเงินิสินิเช่ี�อต�อตันิ จำ�แนิกเป็ันิ ข้�วเปัล่อกหอมีมีะลิ ตันิละ 11,000 บ�ท ข้�วเปัล่อกหอมีมีะลินิอกพ่ื่�นิที�  
ตันิละ 9,500 บ�ท ข้�วเปัล่อกเจ้� ตันิละ 5,400 บ�ท ข้�วเปัล่อกหอมีปัทุมีธ�นิี ตันิละ 7,300 บ�ท และข้�วเปัล่อกเหนิียว 
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เมีล็ด้ย�ว ตันิละ 8,600 บ�ท รวมีทั�งเกษตรกรที�เก็บข้�วเปัล่อกในิยุ้งฉ�งตนิเอง จะได้้รับคุ��ฝ้�กเก็บและรักษ�คุุณ์ภ�พื่ข้�วเปัล่อก 
ในิอัตร�ตันิละ 1,500 บ�ท สำ�หรับสถึ�บันิเกษตรกรที�รับซ่ึ่�อข้�วเปัล่อกจ�กเกษตรกรที�เข้�ร�วมีโคุรงก�รฯ ได้้รับในิอัตร� ตันิละ  
1,000 บ�ท และเกษตรกรผูู้้ข�ยข้�วเปัล่อก ได้้รับในิอัตร� ตันิละ 500 บ�ท

     (2) โคุ้รงการสินเชื�อเพืื�อรว์บัรว์มข�าว์และสร�างม้ลคุ่้าเพิื�มโดยสถุาบัันเกษติรกร ปีการผลิติ 2564/65  
โด้ย ธ.ก.ส. สนัิบสนุินิสินิเช่ี�อแก�สถึ�บันิเกษตรกร ปัระกอบด้้วย สหกรณ์์ก�รเกษตร กลุ�มีเกษตรกร วิส�หกิจชุีมีชีนิ และศูนิย์ข้�วชุีมีชีนิ  
เพ่ื่�อรวบรวมีข้�วเปัล่อกจำ�หนิ��ย และ/หร่อเพ่ื่�อก�รแปัรรูปั วงเงินิสินิเช่ี�อเปั้�หมี�ย 15,000 ล้�นิบ�ท คิุด้อัตร�ด้อกเบี�ยเงินิกู้ 
ร้อยละ 4 ต�อปีั โด้ยสถึ�บันิเกษตรกรรับภ�ระด้อกเบี�ย ร้อยละ 1 ต�อปีั รัฐบ�ลรับภ�ระชีด้เชียด้อกเบี�ยให้สถึ�บันิเกษตรกรร้อยละ 3 ต�อปีั

     (3) โคุ้รงการชดเชยดอกเบ่ั�ยให�ผ้�ประกอบัการคุ้�าข�าว์ในการเก็บัสต็ิอก ปีการผลิติ 2564/65 ผูู้้ปัระกอบก�ร 
คุ้�ข้�วรับซ่ึ่�อข้�วเปัล่อกเพ่ื่�อเก็บสต็อก เป้ั�หมี�ย 4 ล้�นิตันิข้�วเปัล่อก โด้ยส�มี�รถึรับซ่ึ่�อจ�กเกษตรกร ได้้ตั�งแต� วันิที�  
1 พื่ฤศจิก�ยนิ 2564 - 31 มีีนิ�คุมี 2565 (ภ�คุใต้ 1 มีกร�คุมี - 30 มิีถุึนิ�ยนิ 2565) และเก็บสต็อกในิรูปัข้�วเปัล่อกและข้�วส�ร ระยะเวล� 
ก�รเก็บสต็อกอย��งน้ิอย 60 - 180 วันิ (2 - 6 เด่้อนิ) นัิบแต�วันิที�รับซ่ึ่�อ โด้ยรัฐชีด้เชียด้อกเบี�ยในิอัตร�ร้อยละ 3

    2.3) โคุ้รงการสนับัสน้นคุ่้าบัริหารจััดการและพัืฒนาคุ้้ณ์ภาพืผลผลิติเกษติรกรผ้�ปล้กข�าว์ ปีการผลิติ 2564/65  
ธ.ก.ส. ด้ำ�เนิินิก�รโอนิเงนิิเข้�บัญชีีให้เกษตรกรผูู้ป้ัลูกข้�วที�ขึ�นิทะเบียนิกับกรมีส�งเสริมีก�รเกษตร เพ่ื่�อบรรเท�คุว�มีเด่้อด้ร้อนิ ลด้ต้นิทุนิก�รผู้ลติ  
ให้เกษตรกรมีีร�ยได้้เพิื่�มีมี�กขึ�นิ ในิอัตร�ไร�ละ 1,000 บ�ท ไมี�เกินิคุรัวเร่อนิละ 20 ไร� หร่อคุรัวเร่อนิละไมี�เกินิ 20,000 บ�ท ระยะเวล� 
ก�รโอนิเงินิ ตั�งแต�เด่้อนิ กันิย�ยนิ 2564 - 31 สิงห�คุมี 2565 ระยะเวล�โคุรงก�ร ตั�งแต�เด่้อนิ สิงห�คุมี 2564 – 30 กันิย�ยนิ 2565

  1.3 การึค�า

  ภาว์การณ์์ซื�อขายข�าว์ในเดือนกรกฎาคุ้ม 2565 ข้�วเปัล่อกเจ้�ที�เกษตรกรข�ยได้้ ร�คุ�ลด้ลงเล็กนิ้อยเม่ี�อเทียบกับเด่้อนิที�ผู้��นิมี� 
เน่ิ�องจ�กเป็ันิชี�วงที�ผู้ลผู้ลิตทั�งข้�วนิ�ปัรังออกสู�ตล�ด้และข้�วนิ�ปีัฤดู้ก�ลใหมี�กำ�ลังเริ�มีทยอยออกสู�ตล�ด้เชี�นิกันิ ปัระกอบกับผูู้้ปัระกอบก�ร
ชีะลอก�รสั�งซ่ึ่�อเน่ิ�องจ�กมีีฝ้นิตกเป็ันิอุปัสรรคุไมี�ส�มี�รถึขนิข้�วส�รขึ�นิเร่อได้้ อย��งไรก็ต�มี ร�คุ�ข้�วเปัล่อกเจ้�ที�เกษตรกรข�ยได้้ยังคุงมีี
ร�คุ�สูงกว��เม่ี�อเทียบกับชี�วงเด่้อนิเดี้ยวกันิของปีัที�แล้ว

  1.4 การึส่ำงออก

  ปีั 2564 ไทยส�งออกข้�ว 6.117 ล้�นิตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 107,758 ล้�นิบ�ท เม่ี�อเทียบกับปีั 2563 ที�ส�งออก 5.725 ล้�นิตันิข้�วส�ร 
มูีลคุ�� 115,914 ล้�นิบ�ท ปัริมี�ณ์เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 6.85 แต�มูีลคุ��ลด้ลงร้อยละ 7.04 (ที�มี�: กรมีศุลก�กร)

  ปีั 2565 (มี.คุ. - พื่.คุ.) ไทยส�งออกข้�ว 2.743 ล้�นิตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 47,803 ล้�นิบ�ท เม่ี�อเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิของปีั 2564  
ที�ส�งออก 1.820 ล้�นิตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 35,116 ล้�นิบ�ท ทั�งปัริมี�ณ์และมูีลคุ��เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 50.71 และร้อยละ 36.13 ต�มีลำ�ดั้บ  
(ที�มี�: กรมีศุลก�กร)

  1.5 การึน่ำาเข�า

  ตั�งแต� ปีั 2548 ต�มีพัื่นิธกรณี์ WTO ไทยจะต้องเปิัด้ตล�ด้นิำ�เข้�ข้�วต�มีพัื่นิธกรณี์ในิปัริมี�ณ์ 249,757 ตันิ ภ�ษีนิำ�เข้�ข้�วในิโคุวต�
อัตร�ร้อยละ 30

  ปีั 2564 ไทยนิำ�เข้�ข้�ว 25,217 ตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 382 ล้�นิบ�ท เม่ี�อเทียบกับปีั 2563 ที�นิำ�เข้� 45,244 ตันิข้�วส�ร มูีลคุ��  
580 ล้�นิบ�ท ทั�งปัริมี�ณ์และมูีลคุ��ลด้ลงร้อยละ 44.26 และร้อยละ 34.14 ต�มีลำ�ดั้บ (ที�มี�: กรมีศุลก�กร)

  ปีั 2565 (มี.คุ. - พื่.คุ.) ไทยนิำ�เข้�ข้�ว 2,993 ตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 83 ล้�นิบ�ท เมี่�อเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิของปัี 2564 ที�นิำ�เข้�  
13,065 ตันิข้�วส�ร มูีลคุ�� 162 ล้�นิบ�ท ทั�งปัริมี�ณ์และมูีลคุ��ลด้ลงร้อยละ 77.09 และร้อยละ 48.77 ต�มีลำ�ดั้บ (ที�มี�: กรมีศุลก�กร)

 2. สำถาน่การึณ์การึผู้ลิิตแลิะการึค�าของโลิก
  2.1 สำถาน่การึณ์ข�าวโลิก

   1) การึผู้ลิิต

   ผลผลิติข�าว์โลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้้คุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิตข้�วโลกปีั 2565/66 ณ์ เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 ผู้ลผู้ลิต  
514.759 ล้�นิตันิข้�วส�ร เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 513.556 ล้�นิตันิข้�วส�ร ในิปีั 2564/65 หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.23
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   2) การึค�าข�าวโลิก

   บััญช่สมด้ลข�าว์โลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้้คุ�ด้ก�รณ์์บัญชีีสมีดุ้ลข้�วโลกปีั 2565/66 ณ์ เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 มีีปัริมี�ณ์
ผู้ลผู้ลิต 514.759 ล้�นิตันิข้�วส�ร เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีั 2564/65 ร้อยละ 0.23 ก�รใช้ีในิปัระเทศ 518.635 ล้�นิตันิข้�วส�ร เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีั 2564/65 
ร้อยละ 0.74 ก�รส�งออก/นิำ�เข้� 54.655 ล้�นิตันิข้�วส�ร เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีั 2564/65 ร้อยละ 0.92 และสต็อกปัล�ยปีัคุงเหล่อ 182.762  
ล้�นิตันิข้�วส�ร ลด้ลงจ�กปีั 2564/65 ร้อยละ 2.08

   โดยประเที่ศุท่ี่�คุ้าดว่์าจัะส่งออกเพิื�มขึ�น ได้้แก� ออสเตรเลีย จีนิ ก�ย�นิ� อินิเดี้ย ปั�กีสถึ�นิ ปั�ร�กวัย ไทย และอุรุกวัย

   ส่ว์นประเที่ศุท่ี่�คุ้าดว่์าจัะส่งออกลดลง ได้้แก� บร�ซิึ่ล เมีียนิมี�ร์ กัมีพูื่ชี� อียู และเวียด้นิ�มี

   สำาหรับัประเที่ศุท่ี่�คุ้าดว่์าจัะนำาเข�าเพิื�มขึ�น ได้้แก� บร�ซิึ่ล จีนิ ไอเวอรี�โคุสต์ อียิปัต์ ก�นิ� อิรัก มี�ด้�กัสด้�ร์ เม็ีกซิึ่โก โมีซัึ่มีบิก 
เนิปั�ล แอฟัริก�ใต้ สหรัฐอ�หรับเอมิีเรตส์ สหร�ชีอ�ณ์�จักร และสหรัฐอเมีริก�

   ส่ว์นประเที่ศุท่ี่�คุ้าดว่์าจัะนำาเข�าลดลง ได้้แก� มี�ลี และเวียด้นิ�มี

   ประเที่ศุท่ี่�ม่สต็ิอกคุ้งเหลือปลายปีเพิื�มขึ�น ได้้แก� อินิเดี้ย อินิโด้นีิเซีึ่ย ไนิจีเรีย ฟิัลิปัปิันิส์ และเวียด้นิ�มี

   ส่ว์นประเที่ศุท่ี่�ม่สต็ิอกคุ้งเหลือปลายปีลดลง ได้้แก� จีนิ ไทย และสหรัฐอเมีริก� 

  2.2 สำถาน่การึณ์ข�าวของปรึะเที่ศผู้้�ผู้ลิิตแลิะผู้้�บริึโภคท่ี่�สำำาคัญ 

   ไที่ย

   ปีั 2565 ไทยอ�จมีีคุว�มีเสี�ยงต้องเผู้ชิีญอุปัท�นิ (supply) ข้�วในิปัระเทศที�ตึงตัวมี�กขึ�นิจ�กจุด้เปัลี�ยนิสำ�คัุญคุ่อ ร�คุ�ปุั�ย 
ที�พุื่�งสูงเป็ันิปัระวัติก�รณ์์ จ�กคุว�มีขัด้แยง้ระหว��งรัสเซีึ่ยและยเูคุรนิ ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลง ขณ์ะที�อุปัสงค์ุ (demand) คุ�ด้ว��จะกระเต่�องขึ�นิ 
ต�มีก�รส�งออกข้�วที�ดี้ขึ�นิ จะยิ�งกด้ดั้นิอุปัท�นิข้�วที�เหล่อในิปัระเทศให้ลด้ลง ซึึ่�งภ�พื่อุปัท�นิที�ตึงตัวมี�กขึ�นินีิ� คุงไมี�ได้้เกิด้ขึ�นิเพีื่ยงระยะสั�นิ
เท��นัิ�นิ

   ไทยเป็ันิปัระเทศที�มีีผู้ลผู้ลิตข้�วจำ�นิวนิมี�กในิปีั 2562 - 2564 โด้ยเฉลี�ยปัระมี�ณ์ 21 ล้�นิตันิข้�วส�รต�อปีั ซึึ่�งเป็ันิปัริมี�ณ์ 
ที�เหล่อเพีื่ยงพื่อต�อก�รบริโภคุในิปัระเทศ หลังจ�กหักส�งออกแล้วและห�กรวมีสต็อกด้้วย ปัระเทศไทยจะมีีอุปัท�นิข้�วเหล่อในิปัระเทศ
ปัระมี�ณ์ 6 ล้�นิตันิข้�วส�ร

   แม้ีในิบ�งปีัที�เกิด้ภ�วะภัยแล้ง (ปัี 2558 - 2559) จนิทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลงอยู�ที�ปัระมี�ณ์ 19 ล้�นิตันิข้�วส�ร แต�ไทยก็ยังมีี 
อุปัท�นิข้�วเหล่อในิปัระเทศในิระดั้บที�ไมี�นิ��กังวล แต�ปััจจุบันิสถึ�นิก�รณ์์โลกได้้เปัลี�ยนิไปัอย��งมี�ก และจุด้เปัลี�ยนิสำ�คัุญคุ่อ สถึ�นิก�รณ์์
คุว�มีขัด้แย้งระหว��งรัสเซีึ่ยและยูเคุรนิที�สร้�งผู้ลกระทบต�อต้นิทุนิก�รผู้ลิตสำ�คัุญอย��งปุั�ยเคุมีี ให้มีีร�คุ�พุื่�งสูงขึ�นิเป็ันิปัระวัติก�รณ์์ ซึึ่�งจะ 
ส�งผู้ลกระทบต�อก�รใช้ีปุั�ยและทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลงอย��งหลีกเลี�ยงไมี�ได้้

   จึงนิำ�มี�สู�คุำ�ถึ�มีว�� ในิสถึ�นิก�รณ์์ที�ไมี�ปักติเชี�นินีิ�ที�ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลง ไทยจะมีีคุว�มีเสี�ยงต�ออุปัท�นิข้�วในิปัระเทศ 
ที�ตึงตัวขึ�นิหร่อไมี�ในิปีั 2565

   ศูนิย์วิจัยกสิกรไทยปัระเมิีนิว�� ปีั 2565 ด้้วยเหตุก�รณ์์ไมี�ปักติที�มีีสถึ�นิก�รณ์์คุว�มีขัด้แย้งระหว��งรัสเซีึ่ยและยูเคุรนิ ที�ดั้นิร�คุ� 
ปุั�ยเคุมีีพุื่�งสูงขึ�นิกว��เท��ตัวเม่ี�อเทียบกับปีัก�อนิ ไปัอยู�ที�ปัระมี�ณ์ 950 - 1,000 ด้อลล�ร์สหรัฐฯต�อตันิ ส�งผู้ลกด้ดั้นิให้ผู้ลผู้ลิตข้�วไทย “ลด้ลง”  
โด้ยเฉพื่�ะ “ข้�วนิ�ปีั” ที�ได้้รับผู้ลกระทบจ�กร�คุ�ปุั�ยแพื่ง ทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตลด้ลงปัระมี�ณ์ 1.2 - 1.8 ล้�นิตันิข้�วส�ร เม่ี�อเทียบกับปีัก�อนิ  
หร่อลด้ลงปัระมี�ณ์ร้อยละ 10 ของผู้ลผู้ลิตข้�วนิ�ปีั

   จ�กสมีมีติฐ�นิก�รใช้ีปุั�ยเคุมีีที�ลด้ลงร้อยละ 10 จะทำ�ให้ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลง 1.2 ล้�นิตันิข้�วส�ร

   แม้ีข้�วนิ�ปัรังจะไมี�ได้้รับผู้ลกระทบจ�กปุั�ยแพื่ง เพื่ร�ะเป็ันิชี�วงที�กำ�ลังเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิต ทำ�ให้มีีผู้ลผู้ลิตข้�วรวมีสต็อกอยู�ที�ปัระมี�ณ์  
24.3 ล้�นิตันิข้�วส�ร และเมี่�อรวมีกับอุปัสงค์ุจ�กต��งปัระเทศ สะท้อนิผู้��นิก�รส�งออกข้�วไทยที�แมี้จะกระเต่�องขึ�นิเพีื่ยงเล็กนิ้อยไปั 
อยู�ที�ปัระมี�ณ์ 7 ล้�นิตันิข้�วส�ร และก�รบริโภคุข้�วในิปัระเทศที�ปัระมี�ณ์ 13 ล้�นิตันิข้�วส�ร จะทำ�ให้ไทยเหล่ออุปัท�นิข้�วในิปัระเทศ 
ที�ปัระมี�ณ์ 4.3 ล้�นิตันิข้�วส�ร นัิบเป็ันิระดั้บที� “ตึงตัวขึ�นิ” เม่ี�อเทียบกับชี�วงก�อนิหน้ิ�ที�ปัระมี�ณ์ 6 ล้�นิตันิข้�วส�ร และที�สำ�คัุญอุปัท�นิ
ข้�วในิปัระเทศที�ตึงตัวดั้งกล��วนีิ�นิ��จะไมี�ได้้เกิด้ขึ�นิเพีื่ยงแคุ�ชัี�วคุร�วเท��นัิ�นิ

   ทั�งนีิ� ห�กพิื่จ�รณ์�ในิฝั้�งของอุปัสงค์ุที�จะกระเต่�องขึ�นิในิปีันีิ� ซึึ่�งอ�จไปัซึ่ำ��เติมีอุปัท�นิที�ลด้ลงจ�กร�คุ�ปุั�ยแพื่ง เป็ันิปััจจัยที�เพิื่�มี 
คุว�มีเสี�ยงทำ�ให้อุปัท�นิข้�วเหล่อในิปัระเทศตึงตัวมี�กยิ�งขึ�นิ

17ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 789 สิิงหาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร



   โด้ยพื่บว��ก�รส�งออกข้�วไทยปีันีิ�คุ�ด้อยู�ที�เป้ั�หมี�ยปัระมี�ณ์ 7 ล้�นิตันิข้�วส�ร หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 15.5 (YOY) เนิ่�องจ�กมีี  
pent up demand ในิตล�ด้โลกรองรบั ปััญห�ตู้คุอนิเทนิเนิอรค์ุลี�คุล�ยมี�กขึ�นิ และเงินิบ�ทที�มีีแนิวโนิม้ีอ�อนิคุ��เมี่�อเทียบกับด้อลล�ร์สหรัฐฯ 
จะชี�วยหนุินิก�รส�งออกข้�วไทย แต�ยังคุงอยู�บนิฐ�นิที�ตำ��จ�กก�รแข�งขันิในิตล�ด้โลกที�รุนิแรง

   โด้ยเฉพื่�ะจ�กเวียด้นิ�มีและอินิเดี้ยที�ยังไมี�มีีแนิวโน้ิมีที�จะจำ�กัด้ก�รส�งออกข้�วในิปีันีิ� เน่ิ�องจ�กต��งก็มีีผู้ลผู้ลิตข้�วที�อยู�ในิระดั้บสูงจ�ก 
สภ�พื่อ�ก�ศที�เอ่�ออำ�นิวย แต�ด้้วยข้�วไทยมีีร�คุ�และตน้ิทุนิก�รผู้ลติที�สูงกว��คูุ�แข�ง ทำ�ให้ไทย ยงัมีีคุว�มีท้�ท�ยในิก�รแข�งขันิด้้�นิร�คุ�อยู�มี�ก

   ดั้งนัิ�นิ ในิปีั 2565 ท��มีกล�งภ�วะที�ผู้ลผู้ลิตข้�วลด้ลง แม้ีจะมีีก�รส�งออกข้�วที�กระเต่�องขึ�นิเพีื่ยงเล็กน้ิอย แต�ก็นัิบว��เป็ันิ 
ปััจจัยซึ่ำ��เติมีคุว�มีเสี�ยงที�ไทยอ�จต้องเผู้ชิีญภ�วะอุปัท�นิข้�วในิปัระเทศที�ตึงตัวขึ�นิ ซึึ่�งสถึ�นิก�รณ์์เชี�นินีิ�คุงไมี�ใชี�เป็ันิก�รเกิด้ขึ�นิเพีื่ยง 
ระยะสั�นิเท��นัิ�นิ

   มีองในิระยะข้�งหน้ิ� ศูนิย์วิจัยกสิกรไทยคุ�ด้ว�� ในิปีั 2566 ภ�พื่ของคุว�มีเสี�ยงอุปัท�นิข้�วในิปัระเทศที�ตึงตัวนิ��จะยังคุงอยู� 
ต�มีสถึ�นิก�รณ์์โลกที�ยงัมีีคุว�มีไมี�แนิ�นิอนิสูง ทั�งจ�กคุว�มีขัด้แยง้ระหว��งรัสเซีึ่ยและยเูคุรนิที�อ�จล�กย�ว และยงัคุ�ด้ก�รณ์์ระยะเวล�สิ�นิสุด้
ได้้ย�ก จะส�งผู้ลกระทบต�อร�คุ�ปุั�ยเคุมีีที�นิ��จะย่นิสูงต�อเน่ิ�องและกด้ดั้นิผู้ลผู้ลิตข้�วทั�งนิ�ปัรังและนิ�ปีั

   รวมีถึึงภ�วะ climate change ที�มีีแนิวโน้ิมีรุนิแรงขึ�นิ รวมีไปัถึึงร�คุ�ข้�วที�แม้ีจะปัรับตัวสูงขึ�นิ แต�ยังคุงเคุล่�อนิไหวอยู�บนิฐ�นิ 
ที�ตำ�� อ�จไมี�จูงใจให้เกษตรกรขย�ยก�รผู้ลิตมี�กนัิก ล้วนิกด้ด้ันิต�อผู้ลผู้ลิตข้�วให้มีีแนิวโน้ิมีลด้ลงอยู�ในิกรอบ 18 - 19.5 ล้�นิตันิข้�วส�ร  
และนิ��จะยังไมี�ส�มี�รถึกลับไปัสู�ระดั้บก�รผู้ลิตในิปัริมี�ณ์สูงเชี�นิเดิ้มีได้้ในิระยะเวล�อันิสั�นิ ผู้นิวกกับสต็อกข้�วที�มีีแนิวโน้ิมีลด้ลง ขณ์ะที� 
ในิฝั้�งของอุปัสงค์ุแม้ีจะให้ภ�พื่ไมี�เปัลี�ยนิแปัลงมี�กนัิก คุ่อ ไทยยังต้องเผู้ชิีญก�รแข�งขันิด้้�นิร�คุ�ในิตล�ด้โลกที�รุนิแรง ทำ�ให้ไทยนิ��จะยังคุง
ส�งออกข้�วได้้บนิฐ�นิที�ตำ��ปัระมี�ณ์ 7.5 ล้�นิตันิข้�วส�ร แต�ก็ถ่ึอว��เป็ันิคุว�มีเสี�ยงที�จะกด้ดั้นิให้เหล่ออุปัท�นิข้�วในิปัระเทศตึงตัวขึ�นิอยู�ที�
ปัระมี�ณ์ 0.9 - 2.4 ล้�นิตันิข้�วส�ร อีกทั�งจ�กต้นิทุนิที�สูงต�อเน่ิ�อง จะดั้นิให้ร�คุ�ข้�วในิปัระเทศขยับขึ�นิต�อเน่ิ�องจ�กปีัก�อนิ

   ท่ี่�มา : ปัระชี�ชี�ติธุรกิจออนิไลน์ิ

   อิน่เด่ย

   ภ�วะร�คุ�ข้�วเมี่�อต้นิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� อยู�ในิระดั้บทรงตัวท��มีกล�งภ�วะที�อุปัสงคุ์ข้�วยังคุงแข็งแกร�ง ขณ์ะที�คุ��เงินิรูปีัอ�อนิคุ��ลง  
ซึึ่�งทำ�ให้ข้�วอินิเดี้ยเป็ันิที�ดึ้งดู้ด้ใจของผูู้้ซ่ึ่�อจ�กต��งปัระเทศ โด้ยร�คุ�ข้�วนึิ�ง 5% อยู�ที� ระดั้บ 355 - 360 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ต�อตันิ เท��กับ 
เม่ี�อสัปัด้�ห์ก�อนิ โด้ยผูู้้ส�งออกร�ยหนึิ�งจ�กเม่ีอง Kakinada ในิรัฐอ�นิธรปัระเทศท�งตอนิใต้ของอินิเดี้ย กล��วว�� ผูู้้ซ่ึ่�อข้�วจะเล่อกข้�วอินิเดี้ย
มี�กกว��ข้�วจ�กแหล�งอ่�นิเพื่ร�ะมีีร�คุ�ที�ตำ��กว�� โด้ยผูู้้ซ่ึ่�อข้�วส�วนิใหญ�มีีคุว�มีต้องก�รข้�วข�วหัก 25% และข้�วหัก 100% 

   สำ�นัิกข��ว Reuters ร�ยง�นิโด้ยอ้�งข้อมูีลของกรมีอุตุนิิยมีวิทย�อินิเดี้ย (the India Meteorological Department) ว��  
ในิเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 คุ�ด้ว��คุ��ปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิโด้ยเฉลี�ย (average or normal rainfall) จะอยู�ในิชี�วงร้อยละ 94 - 106 ของคุ��เฉลี�ย  
50 ปีั ซึึ่�งเพิื่�มีขึ�นิจ�กเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ ที�มีีคุ��อยู�ระหว��งร้อยละ 90 - 96

   โด้ยคุ�ด้ว�� ปัริมี�ณ์ฝ้นิจะอยู�ในิระดั้บคุ��เฉลี�ยหร่อสูงกว��คุ��เฉลี�ยในิบ�งพ่ื่�นิที�ของภ�คุเหน่ิอของอินิเดี้ย ภ�คุกล�ง และพ่ื่�นิที� 
ส�วนิใหญ�ของอินิเดี้ยตอนิใต้ ขณ์ะที� ในิภ�คุตะวันิออกและภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอของปัระเทศ จะอยู�ในิระดั้บตำ��กว��คุ��เฉลี�ย

   สำ�นัิกข��ว Reuters ร�ยง�นิโด้ยอ้�งขอ้มีลูของกระทรวงเกษตรและสวสัด้กิ�รเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers 
Welfare) ว�� ณ์ วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 เกษตรกรได้้เพื่�ะปัลูกข้�วฤดู้ก�รผู้ลิตฤดู้ร้อนิ (summer - sown rice) หร่อฤดู้ก�รผู้ลิต Kharif  
(กรกฎ�คุมี - กันิย�ยนิ) ปีัก�รผู้ลิต 2565/66 แล้วปัระมี�ณ์ 27.156 ล้�นิไร� ลด้ลงปัระมี�ณ์ร้อยละ 27 เม่ี�อเทียบกับในิชี�วงเดี้ยวกันิของ 
ปีัที�ผู้��นิมี� ที�มีีพ่ื่�นิที�เพื่�ะปัลูกปัระมี�ณ์ 37.225 ล้�นิไร� เน่ิ�องจ�ก ในิชี�วงเริ�มีต้นิฤดู้ฝ้นินัิบตั�งแต�วันิที� 1 - 30 มิีถุึนิ�ยนิ 2565 อินิเดี้ยได้้รับ 
นิำ��ฝ้นิที�ตกลงมี�ในิระดั้บที�ตำ��กว��คุ��เฉลี�ยอยู�ปัระมี�ณ์ร้อยละ 10 โด้ย ณ์ วันิที� 29 มิีถุึนิ�ยนิ 2565 พ่ื่�นิที�ภ�คุใต้ ภ�คุกล�ง และภ�คุ 
ตะวันิตกเฉียงเหน่ิอ มีีปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิในิระดั้บที�ตำ��กว��คุ��เฉลี�ยอยู�ปัระมี�ณ์ร้อยละ 14 ร้อยละ 33 และร้อยละ 20 ต�มีลำ�ดั้บ ขณ์ะที�ภ�คุตะวันิออก  
และภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ มีีปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิในิระดั้บที�สูงกว��คุ��เฉลี�ยปัระมี�ณ์ร้อยละ 21 อย��งไรก็ต�มี คุ�ด้ว��ก�รเพื่�ะปัลูกข้�วจะมีี 
แนิวโน้ิมีดี้ขึ�นิ เน่ิ�องจ�กมีรสุมีมีีกำ�ลังแรงขึ�นิ ส�งผู้ลให้มีีฝ้นิตกปักคุลุมีมี�กกว��คุรึ�งของปัระเทศ ทั�งนีิ� กรมีอุตุนิิยมีวิทย� (IMD) คุ�ด้ก�รณ์์ 
ปัริมี�ณ์ฝ้นิในิปีั 2565 จะอยู�ในิชี�วงคุ��เฉลี�ยปักติที�ระดั้บ 1.3 เท�� โด้ยจะมีีก�รกระจ�ยตัวทั�วปัระเทศในิระดั้บที�ดี้ ซึึ่�งก�รพื่ย�กรณ์์ว��ปัริมี�ณ์
ฝ้นิจะอยู�ในิเกณ์ฑ์์ที�ดี้นัิ�นิ มีีแนิวโน้ิมีที�ชี�วยให้ผู้ลผู้ลิตข้�วในิปัระเทศเพิื่�มีขึ�นิ ทั�งนีิ� กรมีอุตุนิิยมีวิทย� (IMD) ได้้กำ�หนิด้ปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิโด้ยเฉลี�ย
อยู�ในิเกณ์ฑ์์ปักติ (average or normal rainfall) ในิชี�วงร้อยละ 96 - 104 ของคุ��เฉลี�ย 50 ปีั ที�ระดั้บ 88 เซึ่นิติเมีตร (ปัระมี�ณ์ 34 นิิ�ว)  
สำ�หรับฤดู้ก�ลในิชี�วง 4 เด่้อนิ (มิีถุึนิ�ยนิ - กันิย�ยนิ 2565) ซึึ่�งฤดู้มีรสุมีตะวันิตกเฉียงใต้ที�เกิด้ขึ�นิในิทุกปีัมีีคุว�มีสำ�คัุญอย��งยิ�ง 
ต�อภ�คุก�รเกษตรของอินิเดี้ย

   ท่ี่�มา : สมี�คุมีผูู้้ส�งออกข้�วไทย
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   เว่ยดน่าม

   เม่ี�อชี�วง 2 สัปัด้�หที์�ผู้��นิมี� ภ�วะร�คุ�ข้�วอยู�ในิระดั้บทรงตัว ขณ์ะที�อุปัท�นิข้�วในิตล�ด้เพิื่�มีขึ�นิ เพื่ร�ะมีีก�รเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตข้�ว
ฤดู้ก�รผู้ลิตฤดู้ร้อนิ - ฤดู้ใบไม้ีร�วง (the summer - autumn crop) ไปัแล้วปัระมี�ณ์ร้อยละ 30 อย��งไรก็ต�มี ผูู้้คุ้�ข้�วในิปัระเทศได้้ชีะลอ 
ก�รซ่ึ่�อข้�วเปัล่อกในิชี�วงนีิ�เพ่ื่�อรอให้ร�คุ�อ�อนิตัวลง เนิ่�องจ�กในิชี�วงนีิ�ต้นิทุนิคุ��ขนิส�งยังคุงสูงขึ�นิ โด้ยร�คุ�ข้�วข�ว 5% อยู�ที�ตันิละ  
415 - 420 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ เท��กับเม่ี�อสัปัด้�ห์ที�ผู้��นิมี�

   สำ�นัิกข��ว Bloomberg ร�ยง�นิว��เม่ี�อเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 เวียด้นิ�มีส�งออกข้�วปัระมี�ณ์ 726,308 ตันิ (มูีลคุ��ปัระมี�ณ์  
354 ล้�นิด้อลล�ร์สหรัฐฯ) เพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ 2.2 เม่ี�อเทียบกับเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 และเพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ 66.6 เม่ี�อเทียบกับ 
ชี�วงเดี้ยวกันิของปีัที�แล้ว และในิชี�วงคุรึ�งปีัแรก (มีกร�คุมี - มิีถุึนิ�ยนิ 2565) เวียด้นิ�มีส�งออกข้�วปัระมี�ณ์ 3.5 ล้�นิตันิ (มูีลคุ��ปัระมี�ณ์  
1.7 พัื่นิล้�นิด้อลล�ร์สหรัฐฯ) เพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ 15.4 เม่ี�อเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิของปีัที�แล้ว

   สำ�นัิกง�นิส�งเสริมีก�รคุ้�ระหว��งปัระเทศ ณ์ กรุงฮ่�นิอย ร�ยง�นิว�� เวียด้นิ�มีกำ�ลังขย�ยก�รส�งออกข้�วคุุณ์ภ�พื่สูง  
โด้ยมีีเป้ั�หมี�ยเพ่ื่�อเพิื่�มีมูีลคุ��ก�รส�งออกและปัรับร�ยได้้ของเกษตรกรเพิื่�มีขึ�นิ

   สมี�คุมีอ�ห�รเวียด้นิ�มี (Vietnam Food Association: VFA) ระบุว��ร�คุ�ส�งออกข้�วข�ว 5% ของเวียด้นิ�มีสูงกว��ร�คุ�ข�้วของไทย  
อินิเดี้ย และปั�กีสถึ�นิ โด้ยร�คุ�ส�งออกข้�ว 5% ของเวียด้นิ�มีอยู�ที�ตันิละ 418 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ สูงกว��ร�คุ�ข้�วไทย 8 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  
ปั�กีสถึ�นิ 30 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ และอินิเดี้ย 75 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ขณ์ะที�ร�คุ�ส�งออกข้�วข�ว 25% ของเวียด้นิ�มีอยู�ที�ตนัิละ 403 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  
เท��กับร�คุ�ของไทย แต�สูงกว��ร�คุ�ข้�วของปั�กีสถึ�นิ 35 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ และอินิเดี้ย 75 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ 

   นิอกจ�กนีิ� ข้�วคุุณ์ภ�พื่สูงของเวียด้นิ�มีกำ�ลังจะส�งออกไปัยังปัระเทศญี�ปุ่ันิ และยุโรปั โด้ย บริษัท Tan Long Group JSC ร�วมีม่ีอ 
กับธนิ�คุ�ร Kiraboshi ของญี�ปุ่ันิ ได้้จัด้ง�นิแสด้งสินิคุ้�ในิกรุงโตเกียวเพ่ื่�อแนิะนิำ�ข้�ว ST25 (ซึ่ึ�งเคุยได้้รับเล่อกให้เป็ันิข้�วที�ดี้ที�สุด้ในิโลก 
ในิปัี 2562) ในิตล�ด้ญี�ปุ่ันิ โด้ยเมี่�อเด่้อนิมีิถุึนิ�ยนิ 2565 บริษัท Loc Troi Group JSC ได้้ส�งออกข้�วคุุณ์ภ�พื่สูงปัระมี�ณ์ 500 ตันิ  
ที�มีีตร�สินิคุ้�ข้�วเวียด้นิ�มี “Com Vietnam Rice” ไปัยังตล�ด้สหภ�พื่ยุโรปัด้้วย

   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ร�ยง�นิว�� เม่ี�อเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 เวียด้นิ�มีส�งออกข้�วจำ�นิวนิ 720,282 ตันิ  
เพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ 29.06 เมี่�อเทียบกับเด่้อนิเมีษ�ยนิ 2565 ที�ส�งออกจำ�นิวนิ 558,084 ตันิ และเพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ 14.86  
เม่ี�อเทียบกับจำ�นิวนิ 627,091 ตันิ ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2564 โด้ยในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 ชีนิิด้ข้�วที�เวียด้นิ�มีส�งออกปัระกอบด้้วย 
ข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 201,016 ตันิ ข้�วข�ว 10% จำ�นิวนิ 3,718 ตันิข้�วข�ว 15% จำ�นิวนิ 16,916 ตันิ ข้�วข�ว 25% จำ�นิวนิ 33,411 ตันิ  
ปัล�ยข้�วข�วจำ�นิวนิ 18,260 ตันิ ข้�วเหนีิยวจำ�นิวนิ 79,826 ตันิ ข้�วหอมีจำ�นิวนิ 342,105 ตันิ และข้�วอ่�นิๆ จำ�นิวนิ 25,031 ตันิ  
โด้ยส�งไปัยังตล�ด้ในิภูมิีภ�คุต��งๆ ปัระกอบด้้วย

   1. ตล�ด้เอเชีีย จำ�นิวนิ 548,368 ตันิ ปัระกอบด้้วย ข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 163,214 ตันิ ข้�วข�ว 10% จำ�นิวนิ 3,657 ตันิ  
ข้�วข�ว 15% จำ�นิวนิ 16,916 ตันิ ข้�วข�ว 25% จำ�นิวนิ 33,411 ตันิ ปัล�ยข้�วข�วจำ�นิวนิ 18,020 ตันิ ข้�วเหนีิยวจำ�นิวนิ 78,632 ตันิ 
ข้�วหอมีจำ�นิวนิ 217,490 ตันิ และข้�วอ่�นิๆ จำ�นิวนิ 17,029 ตันิ

   2. ตล�ด้แอฟัรกิ� จำ�นิวนิ 104,418 ตันิ ปัระกอบด้้วยข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 3,778 ตันิ ข้�วหอมีจำ�นิวนิ 100,504 ตันิ และข�้วอ่�นิๆ  
จำ�นิวนิ 136 ตันิ

   3. ตล�ด้ยุโรปั จำ�นิวนิ 17,035 ตันิ ปัระกอบด้้วยข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 428 ตันิ ข้�วเหนีิยวจำ�นิวนิ 1,062 ตันิข้�วหอมี  
จำ�นิวนิ 11,842 ตันิ และข้�วอ่�นิๆ จำ�นิวนิ 3,704 ตันิ

   4. ตล�ด้อเมีริก� จำ�นิวนิ 35,067 ตันิ ปัระกอบด้้วยข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 30,631 ตันิ ข้�วเหนีิยวจำ�นิวนิ 99 ตันิ ข้�วหอมี  
จำ�นิวนิ 3,870 ตันิและข้�วอ่�นิๆ จำ�นิวนิ 466 ตันิ

   5. ตล�ด้โอเชีียเนีิย จำ�นิวนิ 15,394 ตันิ ปัระกอบด้้วย ข้�วข�ว 5% จำ�นิวนิ 2,965 ตันิ ข้�วข�ว 10% จำ�นิวนิ 61 ตันิ  
ปัล�ยข้�วข�วจำ�นิวนิ 240 ตันิ ข้�วเหนีิยวจำ�นิวนิ 34 ตันิ ข้�วหอมีจำ�นิวนิ 8,398 ตันิ และข้�วอ่�นิๆ จำ�นิวนิ 3,696 ตันิ

   ท่ี่�มา : สมี�คุมีผูู้้ส�งออกข้�วไทย

   กัมพ้ิช่า

   สำ�นัิกข��ว The Phnom Penh Post ร�ยง�นิว�� สถึ�นิทูตจีนิปัระจำ�กัมีพูื่ชี�ได้้ออกแถึลงก�รณ์์ว�� จีนิจะนิำ�เข้�ข้�วจ�กกัมีพูื่ชี�
มี�กขึ�นิ เม่ี�อสถึ�นิก�รณ์์ก�รระบ�ด้ของโคุวิด้-19 คุลี�คุล�ยแล้ว ซึึ่�งแถึลงก�รณ์์ดั้งกล��วมีีขึ�นิหลังจ�กที�มีีก�รปัระชุีมีระดั้บรัฐมีนิตรีของ 
สองปัระเทศเมี่�อสัปัด้�ห์ที�ผู้��นิมี� ทั�งนีิ� ในิชี�วงคุรึ�งปัีแรก จีนินิำ�เข้�ข้�วจ�กกัมีพูื่ชี�ปัระมี�ณ์ 168,280 ตันิ เพิื่�มีขึ�นิปัระมี�ณ์ร้อยละ  
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17.44 เม่ี�อเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี� และคิุด้เป็ันิปัระมี�ณ์ร้อยละ 51.4 ของก�รส�งออกข้�วทั�งหมีด้ของกัมีพูื่ชี� โด้ยในิปีั 2565 
ปัระเทศจีนิได้้กำ�หนิด้โคุวต�นิำ�เข้�ข้�วจ�กกัมีพูื่ชี�จำ�นิวนิ 400,000 ตันิ ซึึ่�งมีีทั�งข้�วหอมี ข้�วข�ว และข้�วหัก

   สหพัื่นิธ์ข้�วกัมีพูื่ชี� (Cambodian Rice Federation; CRF) ปัระก�ศร�คุ�ส�งออกข้�วปัระจำ�วันิที� 7 กรกฎ�คุมี 2565 ดั้งนีิ�

   1. ข้�วหอมี Malys Angkor (Premium Jasmine Rice) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 860 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�
วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 860 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   2. ข้�วหอมี Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 790 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) ลด้ลงจ�กร�คุ�วันิที� 
1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 800 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   3. ข้�วข�ว (Premium White Rice / Soft cooking) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 530 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) ลด้ลงจ�กร�คุ�
วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 550 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) 

   4. ข้�วนึิ�ง (Parboiled Rice) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 525 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565  
ที�ตันิละ 525 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   5. ข้�วหอมีอินิทรีย์ (Organic Premium Jasmine Rice) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 1,350 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�
วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 1,350 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   6. ข้�วข�วอินิทรีย์ (Organic White Rice) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 980 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�วันิที�  
1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 980 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   7. ข้�วนึิ�งอินิทรีย์ (Organic Parboiled Rice) ชีนิิด้ 5% ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 1,100 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�วันิที�  
1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 1,100 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) 

   8. ข้�วกล้องหอมี (Brown Jasmine Rice) ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 690 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 
ที�ตันิละ 690 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) 

   9. ข้�วกล้อง (Brown Rice) ร�คุ�อยู�ที�ตันิละ 450 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB) เท��กับร�คุ�วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 ที�ตันิละ 450 
ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (FOB)

   ท่ี่�มา : สมี�คุมีผูู้้ส�งออกข้�วไทย

   เม่ยน่มาร์ึ

   สำ�นัิกข��ว Bloomberg ร�ยง�นิว�� นิ�ยเย มิีนิออง (Ye Min Aung) ปัระธ�นิสหพัื่นิธ์ข้�วเมีียนิมี� (the Myanmar Rice  
Federation; MRF) เปิัด้เผู้ยว�� เมีียนิมี�ตั�งเป้ั�ส�งออกข้�วเพิื่�มีขึ�นิ 2 เท�� ในิระยะเวล� 3 ปีั นัิบจ�กนีิ� โด้ยมุี�งเน้ินิไปัที�พัื่นิธ์ุข้�วคุุณ์ภ�พื่สูง  
(higher - quality varieties)

   นิ�ยเย มิีนิออง ได้้ให้สัมีภ�ษณ์์ว�� เมีียนิมี�มีีแผู้นิส�งออกข้�วมี�กถึึง 4 ล้�นิตันิต�อปีั ภ�ยในิปีั 2568 จ�กปััจจุบันิที�ส�งออกปัระมี�ณ์  
2 ล้�นิตันิต�อปีั เน่ิ�องจ�กคุ�ด้ก�รณ์์ว��อุปัสงค์ุจะเพิื่�มีขึ�นิจ�กตล�ด้จีนิ ยุโรปั และปัระเทศในิเอเชีียตะวันิออกเฉียงใต้ เชี�นิ ฟิัลิปัปิันิส์ เป็ันิต้นิ  
ซึึ่�งคุ�ด้ว��ร�ยได้้ ณ์ ชี�วงเวล�ด้ังกล��วจะเพิื่�มีขึ�นิเก่อบสองเท��สู�ระดั้บปัระมี�ณ์ 1.5 พัื่นิล้�นิด้อลล�ร์สหรัฐฯ โด้ยข้�วเป็ันิสินิคุ้�เกษตร 
ที�เมีียนิมี�ส�งออกมี�กที�สุด้

   ทั�งนีิ� คุำ�มัี�นิสัญญ�ว��จะเพิื่�มีปัริมี�ณ์ก�รส�งออกข้�วมีีขึ�นิหลังจ�กก�รข�ด้แคุลนิสินิคุ้�โภคุภัณ์ฑ์์อ่�นิๆ ตั�งแต�ข้�วส�ลีไปัจนิถึึงข้�วโพื่ด้ 
และนิำ��มัีนิปัรุงอ�ห�ร ซึึ่�งผู้ลักดั้นิต้นิทุนิอ�ห�รโลกพุื่�งสูงเป็ันิปัระวัติก�รณ์์ในิปีันีิ� 

   ปัระธ�นิสหพัื่นิธ์ข้�วเมีียนิมี�ระบุว�� แนิวโน้ิมีภ�พื่รวมีก�รส�งออกที�สูงขึ�นินีิ�สวนิท�งกับผู้ลิตผู้ลในิเมีียนิมี�ที�ลด้ลง โด้ยผู้ลผู้ลิต 
จะลด้ลงปัระมี�ณ์ร้อยละ 5 เน่ิ�องจ�กคุว�มีไมี�แนิ�นิอนิในิบ�งพ่ื่�นิที�ของปัระเทศ แต�ยังคุงส�มี�รถึส�งออกได้้อย��งต�อเน่ิ�อง

   ทั�งนีิ� นัิบตั�งแต�มีีก�รทำ�รัฐปัระห�รในิปีั 2564 ที�มีีก�รปัะทะกันิระหว��งกองกำ�ลังของรัฐบ�ลทห�รกับกองกำ�ลังต�อต้�นิ  
ซึึ่�งส�วนิใหญ�อยู�ในิพ่ื่�นิที�ชีนิบท

   โด้ยร�ยง�นิฉบับล��สุด้ขององค์ุก�รอ�ห�รและเกษตรแห�งสหปัระชี�ชี�ติ (FAO) เปิัด้เผู้ยว�� เมีียนิมี�กำ�ลังเผู้ชีิญกับวิกฤต 
คุว�มีมัี�นิคุงท�งอ�ห�รที�เพิื่�มีขึ�นิ โด้ยเก่อบร้อยละ 25 ของปัระชี�กร 55 ล้�นิคุนิ ได้้รับผู้ลกระทบในิระดั้บปั�นิกล�งถึึงรุนิแรง นิอกจ�กนีิ�  
ร�คุ�ก�รผู้ลิตพ่ื่ชีผู้ลท�งก�รเกษตรปัรับสูงขึ�นิ โด้ยปุั�ยมีีร�คุ�สูงกว�� ปีั 2562 ถึึง 3.6 เท�� และเมีล็ด้พัื่นิธ์ุคุุณ์ภ�พื่ดี้ เริ�มีข�ด้ตล�ด้หร่อมีี 
ร�คุ�สูงเกินิไปัจนิไมี�ส�มี�รถึซ่ึ่�อได้้

   ท่ี่�มา : สมี�คุมีผูู้้ส�งออกข้�วไทย
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โดย นิ.ส.ปัองวดี้ จรังรัตน์ิ
นิ.ส.อินิทุชีญ� ปั�นิปัวง

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

   บังกลิาเที่ศ

   รัฐบ�ลบังกล�เทศปัระก�ศลด้ภ�ษีนิำ�เข้�ข้�วนึิ�งร้อยละ 25 ให้แก�ภ�คุเอกชีนิ โด้ยมีี 2 บริษัทผูู้้ส�งออกข้�วไทยได้้รับอนุิมัีติให้ 
ขึ�นิทะเบียนิเป็ันิผูู้้ส�งออกข้�วของกระทรวงก�รอ�ห�รของบังกล�เทศ

   นิ�ยพิื่ทักษ์ อุด้มีวิชัียวัฒน์ิ อธิบดี้กรมีก�รคุ้�ต��งปัระเทศ เปิัด้เผู้ยว�� เม่ี�อวันิที� 23 มิีถุึนิ�ยนิ 2565 รัฐบ�ลบังกล�เทศได้้ออกปัระก�ศ
ลด้หย�อนิภ�ษีนิำ�เข้�และอ�กรนิำ�เข้�ข้�วนึิ�งเหล่อร้อยละ 25 จ�กภ�ษีและอ�กรนิำ�เข้�เต็มีร้อยละ 62.5 หร่อลด้ลงร้อยละ 37.5 โด้ยมีีผู้ลตั�งแต�  
23 มิีถุึนิ�ยนิ 2565 - 31 ตุล�คุมี 2565 เน่ิ�องจ�กปััจจุบันิบังกล�เทศกำ�ลังปัระสบปััญห�อัตร�เงินิเฟ้ัอสูงสุด้ในิรอบ 8 ปีั และผู้ลผู้ลิตข้�ว 
ได้้รับคุว�มีเสียห�ยจ�กปััญห�นิำ��ท�วมี

   สำ�หรับก�รนิำ�เข้�ข้�วของบังกล�เทศจะเป็ันิก�รเปิัด้ปัระมูีลให้ภ�คุเอกชีนิที�ได้้รับก�รอนุิมัีติขึ�นิทะเบียนิจ�กกระทรวงก�รอ�ห�ร
ของบังกล�เทศมี�เข้�ร�วมีปัระมูีล ซึึ่�งล��สุด้ในิปีังบปัระมี�ณ์ 2565 - 2567 ของบังกล�เทศ (ตั�งแต�วันิที� 1 กรกฎ�คุมี 2565 - 30 มิีถุึนิ�ยนิ 2567)  
มีีบริษัทไทยที�ได้้รับก�รอนุิมัีติให้ขึ�นิทะเบียนิเป็ันิผูู้้ส�งออกข้�วของกระทรวงก�รอ�ห�รบังกล�เทศ จำ�นิวนิ 2 ร�ย คุ่อ บริษัท Asia Golden 
Rice Co., LTD และบริษัท Thai Granlux International Rice Co., Ltd. ที�มีีโอก�สเข้�ร�วมีปัระมูีลข้�วของบังกล�เทศในิคุรั�งนีิ�

   ที�ผู้��นิมี� บังกล�เทศเคุยเป็ันิตล�ด้นิำ�เข้�ข้�วนึิ�งที�สำ�คัุญของไทย ดั้งนัิ�นิก�รปัระก�ศปัรับลด้ภ�ษีนิำ�เข้�ข้�วนึิ�งของบังกล�เทศ 
จึงเปั็นิโอก�สอันิดี้สำ�หรับข้�วนึิ�งไทยที�จะเข้�ไปัชีิงส�วนิแบ�งท�งก�รตล�ด้ข้�วนึิ�งในิบังกล�เทศอีกคุรั�งหนึิ�ง ปัระกอบกับในิชี�วง 5 เด่้อนิแรก
ของปีั 2565 (มีกร�คุมี - พื่ฤษภ�คุมี) บังกล�เทศนิำ�เข้�ข้�วไทยเพิื่�มีขึ�นิเม่ี�อเทียบกับปีัที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กปััจจัยบวกที�สำ�คัุญ อ�ทิ คุ��เงินิบ�ท 
ที�อ�อนิตัวลงทำ�ให้ร�คุ�ข้�วไทยส�มี�รถึแข�งขันิกับปัระเทศคูุ�แข�งได้้ คุุณ์ภ�พื่ มี�ตรฐ�นิ และรสชี�ติข้�วไทยเป็ันิที�ยอมีรับในิตล�ด้โลก  
และสถึ�นิก�รณ์์ขนิส�งท�งเร่อคุลี�คุล�ยลง

   ท่ี่�มา : ปัระชี�ชี�ติธุรกิจออนิไลน์ิ

 3. รึาคาข�าวไที่ยใน่เด่อน่กรึกฎาคม 2565 ม่ดังน่่�
  3.1 รึาคาข�าวท่ี่�เกษตรึกรึขายได�

   ข�าว์เปลือกเจั�านาปีหอมมะลิ เฉลี�ยตันิละ 13,761 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 13,934 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 1.24 แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 10,320 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 33.34

   ข�าว์เปลือกเจั�าคุ้ว์ามชื�น 15% เฉลี�ยตันิละ 9,067 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 9,094 บ�ท ของเด่้อนิมีิถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 0.30 แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 8,257 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 9.81

  3.2 รึาคาขายส่ำงตลิาดกรุึงเที่พิฯ

   ข�าว์สารหอมมะลิ ชั�น 2 (ใหม่) เฉลี�ยตันิละ 30,750 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 31,045 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 0.95 แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 19,950 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 54.14

   ข�าว์สารเจั�า 5% (ใหม่) เฉลี�ยตันิละ 13,804 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 14,050 ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 1.75  
แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 12,155 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 13.57

  3.3 รึาคาส่ำงออก เอฟ.โอ.บ่

   ข�าว์หอมมะลิ 100% (ใหม่) เฉลี�ยตันิละ 855 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (30,806 บ�ท/ตันิ) ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 894 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  
(31,097 บ�ท/ตันิ) ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 4.36 (ลด้ลงในิรูปัเงินิบ�ทร้อยละ 0.94) แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 680 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ 
(22,033 บ�ท/ตันิ) ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 25.74 (สูงขึ�นิในิรูปัเงินิบ�ทร้อยละ 39.82)

   ข�าว์ 5% เฉลี�ยตันิละ 420 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (15,125 บ�ท/ตันิ) ร�คุ�ลด้ลงจ�กตันิละ 439 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (15,277 บ�ท/ตันิ)  
เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 4.33 (ลด้ลงในิรูปัเงินิบ�ทร้อยละ 0.99) แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 414 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (13,427 บ�ท/ตันิ) ของเด่้อนิ
กรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 1.45 (สูงขึ�นิในิรูปัเงินิบ�ทร้อยละ 12.65)

หมายเหต้ิ : อัตร�แลกเปัลี�ยนิ 1 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ เท��กับ 36.0467 (อัตร�แลกเปัลี�ยนิ 3 สัปัด้�ห์ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565)
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ตารื่างท่�	1	ผลิผลิิตข่�าวโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิข้�วส�ร

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

บังคุล�เทศ 32.650 34.909 35.850 34.600 35.850 1.80 36.000 0.42

บร�ซิึ่ล 8.204 7.140 7.602 8.001 7.276 -1.25 7.100 -2.42

พื่มี�� 13.200 13.200 12.650 12.600 12.352 -1.78 12.500 1.20

กัมีพูื่ชี� 5.554 5.742 5.740 5.783 5.862 1.16 5.940 1.33

จีนิ 148.873 148.490 146.730 148.300 148.990 0.00 149.000 0.01

อินิเดี้ย 112.760 116.480 118.870 124.370 129.660 3.51 130.500 0.65

อินิโด้นีิเซีึ่ย 37.000 34.200 34.700 34.500 34.400 -1.36 34.600 0.58

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

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

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

ไนิจีเรีย 4.470 5.294 5.314 5.148 5.255 3.00 5.355 1.90

ปั�กีสถึ�นิ 7.450 7.202 7.414 8.420 8.700 4.78 8.900 2.30

ฟิัลิปัปิันิส์ 12.235 11.732 11.927 12.416 12.600 1.16 12.411 -1.50

ไที่ย 20.577 20.340 17.655 18.863 19.650 -1.66 19.800 0.76

เวียด้นิ�มี 27.657 27.344 27.100 27.381 27.331 -0.22 27.400 0.25

สหรัฐฯ 5.659 7.107 5.877 7.224 6.090 1.64 5.541 -9.01

อ่�นิ ๆ 43.370 43.778 46.670 46.857 44.601 1.25 44.725 0.28

รว์ม 494.849 498.219 499.150 509.286 513.556 0.97 514.759 0.23

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 789 สิิงหาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร22

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร



ตารื่างท่�	2	บัญช่สมดุุลิข่�าวโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิข้�วส�ร

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

สต็อกต้นิปีั 150.422 163.742 177.040 177.040 182.169 4.72 186.638 2.45

ผู้ลผู้ลิต 494.849 498.219 499.150 509.286 513.556 0.97 514.759 0.23

นิำ�เข้� 48.288 43.920 45.361 45.361 54.157 2.65 54.655 0.92

ใช้ีในิปัระเทศ 481.665 484.992 494.021 494.021 514.819 1.53 518.635 0.74

ส�งออก 48.288 43.920 45.361 45.361 54.157 2.65 54.655 0.92

สต็อกปัล�ยปีั 163.742 177.040 182.169 182.169 186.638 2.95 182.762 -2.08

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ตารื่างท่�	3	ปัริื่มาณการื่ส่งออกข่�าวข่องโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

อ�ร์เจนิตินิ� 0.375 0.388 0.335 0.400 0.320 -2.83 0.320 0.00

ออสเตรเลีย 0.262 0.134 0.042 0.072 0.250 -6.90 0.280 12.00

บร�ซิึ่ล 1.245 0.954 1.240 0.782 0.850 -9.17 0.650 -23.53

พื่มี�� 2.750 2.700 2.300 1.900 2.300 -6.84 2.100 -8.70

กัมีพูื่ชี� 1.300 1.350 1.350 1.850 1.700 8.89 1.600 -5.88

จีนิ 2.059 2.720 2.265 2.407 2.250 0.55 2.400 6.67

อียู 0.527 0.506 0.543 0.413 0.440 -5.48 0.420 -4.55

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

อินิเดี้ย 11.791 9.813 14.577 21.238 21.500 21.82 22.000 2.33

ปั�กีสถึ�นิ 3.913 4.550 3.934 3.928 4.800 2.65 4.900 2.08

ปั�ร�กวัย 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

เวียด้นิ�มี 6.590 6.581 6.167 6.272 6.600 -0.45 6.400 -3.03

สหรัฐฯ 2.776 3.142 2.858 2.915 2.550 -2.42 2.550 0.00

อ่�นิ ๆ 1.371 1.309 1.486 1.609 1.467 3.48 1.305 -11.04

รว์ม 48.288 43.920 45.361 51.839 54.157 4.03 54.655 0.92

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

23ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 789 สิิงหาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร



ตารื่างท่�	4	ปัริื่มาณการื่น่ำาเข่�าข่�าวข่องโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

บร�ซิึ่ล 0.575 0.691 0.876 0.685 0.800 6.73 0.850 6.25

จีนิ 4.500 2.800 3.200 4.921 5.800 11.31 6.000 3.45

ไอเวอรี�โคุสต์ 1.500 1.350 1.100 1.450 1.450 0.04 1.500 3.45

อียิปัต์ 0.230 0.665 0.309 0.326 0.800 19.48 0.850 6.25

เอธิโอเปีัย 0.600 0.520 0.700 0.850 0.950 15.15 0.950 0.00

อียู 1.628 1.794 1.993 1.861 2.400 8.47 2.400 0.00

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

กินีิ 0.865 0.530 0.670 0.940 0.800 4.26 0.800 0.00

อิหร��นิ 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�ปุ่ันิ 0.670 0.678 0.676 0.662 0.685 0.20 0.685 0.00

มี�ด้�กัสก�ร์ 0.390 0.440 0.450 0.560 0.700 15.15 0.750 7.14

มี�เลเซีึ่ย 0.800 1.000 1.220 1.150 1.200 9.97 1.200 0.00

มี�ลี 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

เนิปั�ล 0.700 0.620 0.980 1.240 1.350 22.22 1.400 3.70

ไนิจีเรีย 2.100 1.800 1.800 2.100 2.200 2.50 2.200 0.00

ฟิัลิปัปิันิส์ 2.500 2.900 2.450 2.950 3.100 4.57 3.100 0.00

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

เซึ่เนิกัล 1.100 1.000 1.050 1.250 1.250 4.90 1.250 0.00

แอฟัริก�ใต้ 1.071 0.944 1.000 1.000 1.000 -0.79 1.025 2.50

สหรัฐอ�หรับเอมิีเรตส์ 0.775 0.850 0.850 0.750 0.900 1.75 1.000 11.11

สหร�ชีอ�ณ์�จักร 0.536 0.587 0.654 0.600 0.650 4.16 0.660 1.54

สหรัฐฯ 0.916 0.982 1.210 0.979 1.125 4.16 1.200 6.67

เวียด้นิ�มี  0.500 0.400 1.800 1.100  0.800 -27.27

อ่�นิ ๆ 20.669 17.106 17.817 21.401 19.897 1.49 19.605 -1.47

รว์ม 48.288 43.920 45.361 51.839 54.157 4.03 54.655 0.92

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร
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ตารื่างท่�	5	การื่บริื่โภคข่�าวข่องโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

บังคุล�เทศ 35.200 35.400 35.700 36.100 36.500 0.93 36.800 0.82

บร�ซิึ่ล 7.650 7.350 7.300 7.350 7.350 -0.80 7.300 -0.68

พื่มี�� 10.200 10.250 10.400 10.500 10.500 0.82 10.500 0.00

กัมีพูื่ชี� 4.200 4.300 4.350 4.300 4.200 0.00 4.200 0.00

จีนิ 142.509 142.920 145.230 150.293 156.290 2.38 156.600 0.20

อิยิปัต์ 4.200 4.200 4.300 4.300 4.050 -0.49 4.000 -1.23

อินิเดี้ย 98.669 99.160 101.950 101.071 106.960 1.82 107.500 0.50

อินิโด้นีิเซีึ่ย 37.000 36.300 36.000 35.400 35.200 -1.24 35.050 -0.43

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

เนิปั�ล 4.101 4.376 4.521 4.971 4.717 4.16 5.065 7.38

ไนิจีเรีย 6.750 6.950 7.050 7.150 7.250 1.73 7.450 2.76

ปั�กีสถึ�นิ 3.350 3.200 3.400 3.800 4.000 5.41 4.100 2.50

ฟิัลิปัปิันิส์ 13.250 14.100 14.300 14.450 15.300 3.17 15.500 1.31

ไที่ย 11.000 11.800 12.300 12.700 13.000 4.16 13.100 0.77

เวียด้นิ�มี 21.500 21.200 21.250 21.450 21.500 0.12 21.700 0.93

สหรัฐฯ 4.299 4.577 4.586 4.847 4.715 2.45 4.605 -2.33

อ่�นิ ๆ 69.187 70.509 73.034 76.672 75.087 2.51 77.015 2.57

รว์ม 481.665 484.992 494.021 503.554 514.819 1.72 518.635 0.74

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร

25ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 789 สิิงหาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



ตารื่างท่�	6	สต็อกข่�าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ปัระมี�ณ์ก�รเด่้อนิ กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่ิางร�อยละ 
(1) และ (2)

จีนิ 109.000 115.000 116.500 116.500 113.000 0.85 109.000 -3.54

อินิเดี้ย 22.600 29.500 33.900 37.000 38.200 13.61 39.200 2.62

อินิโด้นีิเซีึ่ย 5.563 4.063 3.313 3.060 2.960 -14.32 3.160 6.76

ไนิจีเรีย  1.828 1.492 1.690 1.895  2.000 5.54

ฟิัลิปัปิันิส์ 2.288 3.520 3.597 3.763 4.413 14.80 4.424 0.25

ไที่ย 2.852 4.080 3.979 4.280 4.130 8.20 3.530 -14.53

เวียด้นิ�มี 1.034 1.097 1.180 2.639 2.970 34.83 3.070 3.37

สหรัฐฯ 0.933 1.424 0.910 1.387 1.333 7.11 1.126 -15.53

อ่�นิ ๆ 19.472 16.528 17.298 17.582 17.737 -1.24 17.252 -2.73

รว์ม 163.742 177.040 182.169 187.901 186.638 3.27 182.762 -2.08

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565
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มัน์สัำาป้ะหลัง
การึผู้ลิิต
 ผู้ลผู้ลิตมัีนิสำ�ปัะหลัง ปีั 2565 (เริ�มีออกสู� 
ตล�ด้ตั�งแต�เด่้อนิตุล�คุมี 2564 – กันิย�ยนิ 2565)  
คุ�ด้ว��มีีพ่ื่�นิที�เก็บเกี�ยว 10.179 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต  
34.691 ล้�นิตันิ และผู้ลผู้ลิตต�อไร� 3.408 ตันิ  
เม่ี�อเทียบกับปีั 2564 ที�มีีพ่ื่�นิที�เก็บเกี�ยว  
10.406 ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลิต 35.094 ล้�นิตันิ  
และผู้ลผู้ลิตต�อไร� 3.372 ตันิ พื่บว�� พ่ื่�นิที�เก็บเกี�ยว 
และผู้ลผู้ลิต ลด้ลงร้อยละ 2.18 และร้อยละ  
1.15 ต�มีลำ�ดั้บ แต�ผู้ลผู้ลิตต�อไร� เพิื่�มีขึ�นิ 
ร้อยละ 1.07 โด้ยเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565  
คุ�ด้ว��จะมีีผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้ 0.673 ล้�นิตันิ  
(ร้อยละ 1.94 ของผู้ลผู้ลิตทั�งหมีด้)
 ทั�งนีิ�ผู้ลผู้ลิตมัีนิสำ�ปัะหลังปีั 2565 จะออก 
สู�ตล�ด้มี�กในิชี�วงเด่้อนิมีกร�คุมี – มีีนิ�คุมี  
2565 ปัริมี�ณ์ 20.48 ล้�นิตนัิ (ร้อยละ 59.04  
ของผู้ลผู้ลิตทั�งหมีด้) 

การึตลิาด 
 การส่งออกผลิติภัณ์ฑ์์มันสำาปะหลัง
เดือนมิถุ้นายน 2565 สร้ปได�ดังน่� 
 มันเส�น มีีปัริมี�ณ์ส�งออก 0.372 ล้�นิตันิ  
มูีลคุ�� 3,497 ล้�นิบ�ท ลด้ลงจ�กปัริมี�ณ์  
0.963 ล้�นิตันิ มูีลคุ�� 8,539 ล้�นิบ�ท  
ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� คิุด้เปั็นิร้อยละ 61.37  
และร้อยละ 59.05 ต�มีลำ�ดั้บ
 มันอัดเม็ด มีีปัริมี�ณ์ส�งออก 0.008  
ล้ � นิ ตั นิ  มูี ล คุ� �  7 4 . 8 4  ล้ � นิบ �ท  
ลด้ลงจ�กปัริมี�ณ์ 0.024 ล้�นิตันิ มูีลคุ��  

223.46 ล้�นิบ�ท ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� คิุด้เป็ันิ 
ร้อยละ 66.67 และร้อยละ 66.51 ต�มีลำ�ดั้บ
 แป้งมันสำาปะหลัง มีีปัริมี�ณ์ส�งออก  
0.242 ล้�นิตันิ มูีลคุ�� 4,239 ล้�นิบ�ท  
ลด้ลงจ�กปัริมี�ณ์ 0.306 ล้�นิตันิ มูีลคุ��  
5,141 ล้�นิบ�ท ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� คิุด้เป็ันิ
ร้อยละ 20.92 และร้อยละ 17.55 ต�มีลำ�ดั้บ
 แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร มีีปัริมี�ณ์ส�งออก  
0.105 ล้�นิตันิ มูีลคุ�� 3,056 ล้�นิบ�ท  
สูงขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์ 0.096ล้�นิตันิ มูีลคุ��  
2,730 ล้�นิบ�ท ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� คิุด้เป็ันิ
ร้อยละ 9.37 และร้อยละ 11.94 ต�มีลำ�ดั้บ

รึาคา
 คุ้ว์ามเคุ้ลื�อนไหว์ของราคุ้ามันสำาปะหลัง 
ในเดือนกรกฎาคุ้ม 2565 สร้ปได�ดังน่�
 1. รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได� ณ 
รึะดับไร่ึน่า
  1 .1  ร�คุ� หัว มัีนิสำ�ปัะห ลังสด้ 
ที�เกษตรกรข�ยได้้ ณ์ ระดั้บไร�นิ� เฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 2.71 บ�ท สูงขึ�นิจ�กร�คุ� 
กิโลกรัมีละ 2.57 บ�ท ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� 
ร้อยละ 5.45 และสงูขึ�นิจ�กร�คุ�กโิลกรมัีละ  
1.97 บ�ท ในิชี�วงเดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�
ร้อยละ 37.56
  1.2 ร�คุ�มัีนิเส้นิที�เกษตรกรข�ยได้้  
ณ์ ระดั้บไร�นิ� เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 6.73 บ�ท  
ลด้ลงจ�กร�คุ�กิโลกรัมีละ 7.03 บ�ท  
ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 4.27 แต�สูงขึ�นิ 
จ�กร�คุ�กิโลกรัมีละ 6.22 บ�ท ในิชี�วง
เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 8.20

โดย นิ.ส.อภิสร� ปัภัสสรศิริ
 นิ�ยจิร�ยุ จะเรียมีพัื่นิธ์ุ
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

 2. รึาคาขายส่ำงใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
  2.1 ร�คุ�ข�ยส�งมัีนิเส้นิ เฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 9.18 บ�ท สูงขึ�นิจ�กร�คุ�
กิโลกรัมีละ 9.14 บ�ท ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�
ร้อยละ 0.44 และสงูขึ�นิจ�กร�คุ�กโิลกรมัีละ  
7.53 บ�ท ในิชี�วงเดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�
ร้อยละ 21.91
  2.2 ร�คุ�ข�ยส�งแป้ังมัีนิปัระเภท 
สต�ร์ชี ชัี�นิพิื่เศษ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 17.50 บ�ท  
สูงขึ�นิจ�กร�คุ�กิโลกรัมีละ 17.46 บ�ท  
ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 0.23 และสูงขึ�นิ
จ�กร�คุ�กิโลกรัมีละ 14.02 บ�ท ในิชี�วง
เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 24.82
 3. รึาคาส่ำงออก เอฟ.โอ.บ่ 
  3.1 ร�คุ�ส�งออกมัีนิเส้นิ ร�คุ�เฉลี�ย
ตันิละ 283 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ลด้ลงจ�กตันิละ  
291 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี� 
ร้อยละ 2.75 แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 260  
ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ในิชี�วงเดี้ยวกันิของปีั 
ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 8.85
  3.2 ร�คุ�ส�งออกแป้ังมัีนิสำ�ปัะหลัง  
ร�คุ�เฉลี�ยตันิละ 518 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  
ลด้ลงจ�กตันิละ 535 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  
ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 3.18 แต�สูงขึ�นิ 
จ�กตันิละ 483 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ ในิชี�วง
เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 7.25
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ข้่าวิโพัด
เล่�ยงสััตว์ิ
การึผู้ลิิต
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้คุะเนิ

ผู้ลผู้ลิตข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์โลกปีั 2565/66  

(ณ์ เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565) มีีปัริมี�ณ์  

1,185.90 ล้�นิตันิ ลด้ลงจ�ก 1,217.87  

ล้�นิตันิ ในิปีั 2564/65 ร้อยละ 2.63 โด้ย จีนิ  

บร�ซิึ่ล อ�ร์เจนิตินิ� แม็ีกซิึ่โก แอฟัริก�ใต้  

แคุนิ�ด้� อินิโด้นีิเซีึ่ย และเอธิโอเปีัย ผู้ลิตได้้ลด้ลง 

ส�งผู้ลให้ผู้ลผู้ลิตในิภ�พื่รวมีของโลกลด้ลง

การึค�า
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้คุะเนิ 

คุว�มีต้องก�รใช้ีข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์ของโลก  

ปีั 2565/66 มีีปัริมี�ณ์ 1,185.24 ล้�นิตันิ  

ลด้ลงจ�ก 1,198.88 ล้�นิตันิ ในิปีั 2564/65 

ร้อยละ 1.14 โด้ย จีนิ บร�ซึ่ิล เมี็กซิึ่โก  

อินิเดี้ย เวียด้นิ�มี อินิโด้นีิเซีึ่ย และอ�ร์เจนิตินิ�  

มีีคุว�มีต้องก�รใช้ีลด้ลง สำ�หรับก�รคุ้� 

ของโลกมีี 183.40 ล้�นิตันิ ลด้ลงจ�ก  

189.93 ล้�นิตันิ ในิปีั 2564/65 ร้อยละ 3.44  

โด้ย บร�ซึ่ิล แอฟัริก�ใต้ และปั�ร�กวัย  

ส�งออกลด้ลง ปัระกอบกบัผูู้น้ิำ�เข้� เชี�นิ เวียด้นิ�มี 

อิหร��นิ แอลจีเรีย ซึ่�อุดี้อ�ระเบีย ตุรกี  

โมีร็อกโก บังกล�เทศ ไทย เมี็กซึ่ิ โก  

และกัวเตมี�ล� มีีก�รนิำ�เข้�ลด้ลง

 เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 (1-15 กรกฎ�คุมี  

2565) ไทยมีีปัริมี�ณ์ก�รส�งออกข้�วโพื่ด้

เลี�ยงสัตว์ 234 ตันิ (สมี�คุมีพื่�อคุ้�ข้�วโพื่ด้

และพ่ื่ชีพัื่นิธ์ุไทย)

รึาคา 
 สร้ปราคุ้าข�าว์โพืดเล่�ยงสัติว์์เดือน

กรกฎาคุ้ม 2565 ม่ดังน่�

 ร�คุ�ข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์ที�เกษตรกรข�ยได้้ 

คุว�มีช่ี�นิไมี�เกินิ 14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

10.41 บ�ท ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 10.52 บ�ท  

ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 1.05  

แต� สูง ขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 8.29 บ�ท  

ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 25.57 

สำ�หรับข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์คุว�มีช่ี�นิเกินิ  

14.5% เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 7.93 บ�ท  

ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 8.08 บ�ท ของเด่้อนิ

มิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 1.86 แต�สูงขึ�นิ 

จ�กกิโลกรัมีละ 6.49 บ�ท ของเด่้อนิ

กรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 22.19

 ร�คุ�ข้�วโพื่ด้เลี�ยงสัตว์ข�ยส�งในิตล�ด้

กรุงเทพื่ฯ ที�โรงง�นิอ�ห�รสัตว์รับซ่ึ่�อเฉลี�ย

กิโลกรัมีละ 12.29 บ�ท ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ  

12.95 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  

ร้อยละ 5.10 แต�สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  

10.32 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  

ร้อยละ 19.09 สำ�หรับร�คุ�ข�ยส�งที�ไซึ่โล 

รับซ่ึ่�อสัปัด้�ห์นีิ� ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ� 

 ร�คุ�ส�งออก เอฟั.โอ.บี. เฉลี�ยตันิละ 

346.08 ด้อลล�รส์หรฐัฯ (12,475.00 บ�ท/ตนัิ)  

ลด้ลงจ�กตันิละ 378.00 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  

(13,119.00 บ�ท/ตันิ) ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ  

2565 ร้อยละ 8.44 และลด้ลงในิรูปัของ

เงินิบ�ท ตันิละ 644.00 บ�ท เม่ี�อเทียบกับ

เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 เฉลี�ยตันิละ 321.00 

ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (10,381.00 บ�ท/ตันิ)  

สูงขึ�นิร้อยละ 7.81 และสูงขึ�นิในิรูปัของ 

เงินิบ�ทตันิละ 2,094.00 บ�ท

 ร�คุ�ซ่ึ่�อข�ยล�วงหนิ�้ในิตล�ด้ชีคิุ�โกเด่้อนิ 

กันิย�ยนิ 2565 ข้�วโพื่ด้เมีล็ด้เหล่องอเมีริกันิ

ชัี�นิ 2 เฉลี�ยตันิละ 267.13 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ  

(9,743.00 บ�ท/ตันิ) ลด้ลงจ�กตันิละ  

311.02 ด้อลล�รส์หรฐัฯ (10,927.00 บ�ท/ตนัิ)  

ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 14.11 และ 

ลด้ลงในิรูปัของเงินิบ�ทตันิละ 1,184.00 บ�ท 

เม่ี�อเทียบกับเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 เฉลี�ย 

ตันิละ 259.45 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (8,505.00 

บ�ท/ตันิ) สูงขึ�นิร้อยละ 2.96 และสูงขึ�นิ 

ในิรูปัของเงินิบ�ทตันิละ 1,238.00 บ�ท 

บัญช่สมดุุลิข่�าวโพิดุโลิก
(คุ�ด้คุะเนิเม่ี�อวันิที� 12 กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

รายการ 2564/65 2565/66 ร�อยละผลต่ิาง

สต็อกต้นิปีั 293.29 312.28 6.47
ผู้ลผู้ลิต 1,217.87 1,185.90 -2.63
นิำ�เข้� 189.93 183.40 -3.44
ส�งออก 189.93 183.40 -3.44

ใช้ีในิปัระเทศ 1,198.88 1,185.24 -1.14
สต็อกปัล�ยปีั 312.28 312.94 0.21

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

โดย นิ.ส.จิร�พื่ร ปั�นิพื่รมี
นิ.ส.พัื่ทริย� วงศ์พื่รมี

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ข้่าวิฟา่งเล่�ยงสััตว์ิ
การึผู้ลิิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้คุะเนิ
ผู้ลผู้ลิตข้�วฟ่ั�งโลก ปีั 2565/66 (ณ์ เด่้อนิ
กรกฎ�คุมี 2565) มีีปัริมี�ณ์ 62.43 ล้�นิตันิ 
เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 62.33 ล้�นิตันิ ของปีั 2564/65 
ร้อยละ 0.16 โด้ยปัระเทศไนิจีเรีย ซูึ่ด้�นิ
 เม็ีกซิึ่โก เอธิโอเปีัย อ�ร์เจนิตินิ� ไนิเจีย บูร์
กินิ�ฟั�โซึ่ มี�ลี โบลิเวีย และสหภ�พื่ยุโรปั 
ผู้ลิตได้้เพิื่�มีขึ�นิ

การึค�า
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้คุะเนิคุว�มี
ต้องก�รใช้ีข้�วฟ่ั�งโลก ปีั 2565/66 มีี 62.88 
ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 61.72 ล้�นิตันิ ของปีั 
2564/65 ร้อยละ 1.88 โด้ย ไนิจเีรีย เม็ีกซิึ่โก 
ซูึ่ด้�นิ บูร์กินิ�ฟั�โซึ่ ไนิเจีย มี�ลี อ�ร์เจนิตินิ�
 โบลิเวีย และชี�ด้ มีีคุว�มีต้องก�รใช้ีเพิื่�มีขึ�นิ  

ด้้�นิก�รคุ้�โลกคุ�ด้ว��มีี 11.05 ล้�นิตันิ  
ลด้ลงจ�ก 12.42 ล้�นิตันิ ของปีั 2564/65 
ร้อยละ 11.03 โด้ยสหรัฐอเมีริก� อ�ร์เจนิตินิ�  
ออสเตรเลีย เคุนิย� ยูเคุรนิ และโบลิเวีย  
ส�งออกลด้ลง ปัระกอบกับจีนิ ญี�ปุ่ันิ เคุนิย� 

แม็ีกซิึ่โก ซูึ่ด้�นิใต้ ซูึ่ด้�นิ ชิีลี เอริเทรีย และ
เอธิโอเปีัย นิำ�เข้�ลด้ลง
 ร�คุ�ข�้วฟ่ั�งแด้งคุละที�เกษตรกรข�ยได้้
เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�

บัญช่สมดุุลิข่�าวฟ่า่งโลิก
(คุ�ด้คุะเนิเม่ี�อวันิที� 12 กรกฎ�คุมี 2565)

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

รายการ 2564/65 2565/66 ร�อยละผลต่ิาง

สต็อกต้นิปีั 4.00 4.61 15.25
ผู้ลผู้ลิต 62.33 62.43 0.16
นิำ�เข้� 12.42 11.05 -11.03
ส�งออก 12.42 11.05 -11.03

ใช้ีในิปัระเทศ 61.72 62.88 1.88
สต็อกปัล�ยปีั 4.61 4.16 -9.76

ท่ี่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ถัึ�วิเข่่ยวิ
การึผู้ลิิต
 ถัึ�วเขียว ปีั 2565/66 คุ�ด้ก�รณ์์ ณ์ เด่้อนิ
มิีถุึนิ�ยนิ 2565 (ผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้ตั�งแต�
เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 - มิีถุึนิ�ยนิ 2566) 
มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 701,931 ไร� ผู้ลผู้ลิต 
105,689 ตันิ และผู้ลผู้ลติต�อไร� 151 กิโลกรมัี 
เม่ี�อเทียบกับปีั 2564/65 ที�มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก  
743,180 ไร� ผู้ลผู้ลิต 108,474 ตันิ และ
ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 146 กิโลกรัมี พื่บว��เน่ิ�อที�เก็บ
เกี�ยวลด้ลงร้อยละ 5.55 ผู้ลผู้ลิตลด้ลงร้อยละ  
2.57 แต�ผู้ลผู้ลิตต�อไร�เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 3.43

รึาคา
 คุว�มีเคุล่�อนิไหวของร�คุ�ในิเด่้อนิ
กรกฎ�คุมี 2565 มีีดั้งนีิ�
 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์มันเมล็ดใหญ่ชนิดคุ้ละ  
เด่้อนินีิ� เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 19.63 บ�ท  
ลด้ลงจ�กกโิลกรมัีละ 25.24 บ�ท ของเด่้อนิ 
มิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 22.24 และ 
ลด้ลงจ�กกโิลกรมัีละ 22.66 บ�ท ของเด่้อนิ
กรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 13.36
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์ดำาชนิดคุ้ละ ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�

  รึาคาขายส่ำงตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์มันเกรดเอ เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 32.00 บ�ท คุงตัวเท��กับเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี� แต�สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 30.00 
ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 6.67
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์มันเกรดบ่ั เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 23.00 บ�ท คุงตัวเท��กับเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี� แต�ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 26.05 
ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 11.71
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์ดำาคุ้ละ ชั�น 1 เด่้อนินีิ�เฉลี�ย

กิโลกรัมีละ 43.00 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
41.13 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 4.56 และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
35.00 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 22.86
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์ดำาคุ้ละ ชั�น 2 เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 26.00 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
25.53 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ  
1.84 และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 20.10 บ�ท  
ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 29.35
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ผลิผลิิตถัั่�วเหล่ิองข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�สำาคัญ
หนิ�วย : ล้�นิตันิ

ประเที่ศุ 2564/65 2565/66

บร�ซิึ่ล 126.00 149.00
สหรัฐอเมีริก� 120.71 122.61
อ�ร์เจนิตินิ� 44.00 51.00

จีนิ 16.40 17.50
อินิเดี้ย 11.90 11.50

ปั�ร�กวัย 4.20 10.00
แคุนิ�ด้� 6.27 6.00
อ่�นิ ๆ 23.26 23.79

รว์ม 352.74 391.40

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

 ถัุ�ว์นิ�ว์นางแดง เด่้อนินีิ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
45.00 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 40.31 บ�ท  
ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 11.63 
และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 32.10 บ�ท  
ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 40.19
 รึาคาส่ำงออก เอฟ.โอ.บ่.
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์มันเกรดเอ เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 33.06 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
33.00 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 0.19 และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
31.01 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 6.63
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์มันเกรดบ่ั เด่้อนินีิ�เฉลี�ย

โดย นิ.ส.ยุพื่ยง นิ�มีวงษ�
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

โดย นิ�งส�วภัทรวดี้ จันิทร์มี�
นิ�ยภ�ณุ์พัื่นิธ์ คุำ�วังสง��

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

กิโลกรัมี 23.99 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
23.95 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 0.19 แต�ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ  
27.03 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 11.24
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์ดำาคุ้ละ ชั�น 1 เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 44.15 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
42.19 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 4.66 และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
36.04 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 22.50
 ถัุ�ว์เข่ยว์ผิว์ดำาคุ้ละ ชั�น 2 เด่้อนินีิ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 27.02 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  

26.49 บ�ท ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565  
ร้อยละ 1.98 และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  
21.04 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 28.40
 ถัุ�ว์นิ�ว์นางแดง เด่้อนินีิ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
45.96 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 41.17 บ�ท  
ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 11.63 
และสูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 32.92 บ�ท  
ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 39.60

ถัึ�วิเหลือัง
ด�าน่การึผู้ลิิต
 ใน่ปรึะเที่ศ
 ในิปีั 2565/66 มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 0.085 
ล้�นิไร� ผู้ลผู้ลติ 22,993 ตันิ ลด้ลงจ�ก 0.088 
ล้�นิไร� และ 23,482 ตันิ ในิปีั 2564/65  
ร้อยละ 3.39 และร้อยละ 2.08 ต�มีลำ�ดั้บ 
แต�มีีผู้ลผู้ลิตต�อไร� 270 กิโลกรัมี เพิื่�มีขึ�นิจ�ก  
267 กิโลกรัมี ในิปีั 2564/65 ร้อยละ 1.12 
 ต่างปรึะเที่ศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปัระมี�ณ์ก�ร
ผู้ลผู้ลิตถัึ�วเหล่องโลกปีั 2565/66 ปัระจำ�
เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 มีีปัระมี�ณ์ 391.40 
ล้�นิตันิ สูงขึ�นิจ�ก 352.74 ล้�นิตันิ ของปีั 
ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 10.96
 สำถาน่การึณ์ใน่ต่างปรึะเที่ศ
 ในิชี�วงเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 จีนินิำ�เข้�
ถัึ�วเหล่องจ�กบร�ซิึ่ลจำ�นิวนิ 7.24 ล้�นิตันิ  
ลด้ลงจ�ก 10.48 ล้�นิตันิ ในิชี�วงเดี้ยวกันิ
ของปีัที�ผู้��นิมี� ในิขณ์ะเด้ียวกันินิำ�เข้� 
ถัึ�วเหล่องจ�กสหรัฐอเมีริก�ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ
อยู�ที� 0.773 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 0.055  
ล้�นิตันิ ในิชี�วงเด่้อนิเดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�  
โด้ยผูู้้ซ่ึ่�อชี�วจีนิหันิไปัใช้ีถัึ�วเหล่องของสหรัฐฯ  
เพ่ื่�อผู้ลกำ�ไรที�ดี้ขึ�นิในิชี�วงฤดู้ก�รส�งออก 
ถัึ�วเหล่องของบร�ซิึ่ลที�มีีจุด้สูงสุด้ เน่ิ�องจ�ก
สภ�พื่อ�ก�ศที�เลวร้�ยทำ�ให้ร�คุ�เมีล็ด้ 
พ่ื่ชีนิำ��มัีนิในิปัระเทศอเมีริก�ใต้สูงขึ�นิ ส�งผู้ล
ให้คุว�มีตอ้งก�รซ่ึ่�อสินิคุ้�ในิอเมีรกิ�ใตล้ด้ลง 

ด�าน่รึาคา
 ใน่ปรึะเที่ศ
 ร�คุ�ที�เกษตรกรข�ยได้้ของถัึ�วเหล่อง
ชีนิิด้คุละในิเด่้อนินีิ� ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�
 ร�คุ�ข�ยส�ง ณ์ ตล�ด้กรุงเทพื่ฯ ของ
ถัึ�วเหล่องสกัด้นิำ��มัีนิในิเด่้อนินีิ� ไมี�มีีร�ยง�นิ
ร�คุ�
ต่างปรึะเที่ศ
 ร�คุ�ถัึ�วเหล่องซ่ึ่�อข�ยล�วงหน้ิ� ณ์  
ตล�ด้ชิีคุ�โก เฉลี�ยบุชีเชีลละ 1,522.36 เซึ่นิต์  
(20.36 บ�ท/กก.) ลด้ลงจ�กบุชีเชีลละ  
1,681.68 (21.76 บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 9.47 แต�สูงขึ�นิจ�กบุชีเชีลละ  

1,420.51 เซึ่นิต์ (17.16 บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิ
เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 7.17
 ร�คุ�ก�กถัึ�วเหล่องซ่ึ่�อข�ยล�วงหน้ิ�  
ณ์ ตล�ด้ชิีคุ�โก เฉลี�ยตันิละ 450.95 ด้อลล�ร์
สหรัฐฯ (16.41 บ�ท/กก.) สูงขึ�นิจ�กตันิละ  
432.29 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (15.23 บ�ท/กก.)  
ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 4.32 และสูงขึ�นิ 
จ�กตันิละ 358.33 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (11.78 
บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิเดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�
ร้อยละ 25.85
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ถัึ�วิลิสัง
ใน่ปรึะเที่ศ
 การึผู้ลิิต
 ถัึ�วลิสง ปีั 2565/66 คุ�ด้ก�รณ์์ ณ์ เด่้อนิ

มิีถุึนิ�ยนิ 2565 (ผู้ลผู้ลิตออกสู�ตล�ด้ตั�งแต�

เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 ถึึง มิีถุึนิ�ยนิ 2566) 

มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 68,174 ไร� ผู้ลผู้ลิต 

24,530 ตันิ และผู้ลผู้ลิตต�อไร� 360 กิโลกรัมี 

เม่ี�อเทียบกับปีั 2564/65 ที�มีีเน่ิ�อที�เพื่�ะปัลูก 

70,265 ไร� ผู้ลผู้ลิต 25,074 ตันิ และผู้ลผู้ลิต 

ต�อไร� 357 กิโลกรมัี พื่บว�� เน่ิ�อที�เพื่�ะปัลกูและ 

ผู้ลผู้ลิตลด้ลง ร้อยละ 2.98 และร้อยละ 2.17  

ต�มีลำ�ดั้บ แต�ผู้ลผู้ลิตต�อไร�เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.84

 คุ้ว์ามเคุ้ลื�อนไหว์ของราคุ้าในเดือน

กรกฎาคุ้ม 2565 ม่ดังน่�

 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�
 ถัึ�วลิสงทั�งเปัล่อกสด้ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

22.04 บ�ท ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 23.73 บ�ท  

ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 7.12 และ

ลด้ลงจ�กกโิลกรมัีละ 30.47 บ�ท ของเด่้อนิ

กรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 27.65

 ถัึ�วลิสงทั�งเปัล่อกแห้ง เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  

40.49 บ�ท สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 40.35 บ�ท  

ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 0.35  

แต�ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 45.23 บ�ท  

ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564 ร้อยละ 10.47

 รึาคาขายส่ำงตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ถัึ�วลิสงกะเท�ะเปัล่อกชีนิิด้คัุด้พิื่เศษ 

เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 65.50 บ�ท คุงตัวเท��กับ

ผลิผลิิตถัั่�วลิิสงข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�สำาคัญ
หนิ�วย : ล้�นิตันิ

ประเที่ศุ 2564/65 2565/66 อัติราการเติิบัโติ (%)

ส�ธ�รณ์รัฐปัระชี�ชีนิจีนิ 18.31 18.30 0.05
อินิเดี้ย 6.80 7.00 2.94
อ่�นิ ๆ 25.20 25.56 1.43

รว์ม 50.31 50.86 1.09

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

ผลิผลิิตแลิะการื่กรื่ะจายผลิผลิิตถัั่�วลิิสงโลิก
หนิ�วย : ล้�นิตันิ

รายการ 2564/65 2565/66 อัติราการเติิบัโติ (%)

ผู้ลผู้ลิต 50.31 50.86 1.09

นิำ�เข้� 4.01 4.17 3.99

ส�งออก 4.64 4.70 1.29

สกัด้นิำ��มัีนิ 20.02 20.06 0.20

สต็อกปัล�ยปีั 4.34 4.29 -1.15

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

เด่้อนิที�ผู้��นิมี� แต�สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  

57.50 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  

ร้อยละ 13.91

 ถัึ�วลิสงกะเท�ะเปัล่อกชีนิิด้คัุด้ธรรมีด้� 

เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 60.50 บ�ท คุงตัวเท��กับ

เด่้อนิที�ผู้��นิมี� แต�สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ  

54.00 บ�ท ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  

ร้อยละ 12.04

ต่างปรึะเที่ศ
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้ก�รณ์์

โดย นิ.ส.ยุพื่ยง นิ�มีวงษ�
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ป้าล์มน์ำ�ามัน์
การึผู้ลิิต
 สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร คุ�ด้ว�� 

ปีั 2565 ผู้ลผู้ลิตปั�ล์มีนิำ��มัีนิเด่้อนิกรกฎ�คุมี

จะมีีปัระมี�ณ์ 1.565 ล้�นิตันิ คิุด้เป็ันิ 

นิำ��มัีนิปั�ล์มีดิ้บ 0.282 ล้�นิตันิ ลด้ลง

จ�กผู้ลผู้ลิตปั�ล์มีทะล�ย 1.665 ล้�นิตันิ  

คิุด้เป็ันินิำ��มัีนิปั�ล์มีดิ้บ 0.300 ล้�นิตันิ 

ของเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ คิุด้เป็ันิร้อยละ 6.01  

และร้อยละ 6.00 ต�มีลำ�ดั้บ

ภ�วก�รณ์์ผู้ลิตถัึ�วลิสงโลก ปีั 2565/66  

ณ์ กรกฎ�คุมี 2565 มีีผู้ลผู้ลติ 50.86 ล้�นิตันิ  

สูงขึ�นิจ�ก 50.31 ล้�นิตันิ ของปีั 2564/65 

ร้อยละ 1.09 หร่อคิุด้เป็ันิร้อยละ 7.91 

ของผู้ลผู้ลิตพ่ื่ชีนิำ��มัีนิของโลก โด้ยถัึ�วเหล่อง  

เรปัซีึ่ด้ และเมีล็ด้ท�นิตะวันิ ปีั 2565/66  

มีีปัริมี�ณ์ 391.40 ล้�นิตันิ 80.23 ล้�นิตันิ 

และ 50.38 ล้�นิตันิ ต�มีลำ�ดั้บ

การึตลิาด
 ในิชี�วงก�อนิหนิ�้นีิ� อินิโด้นีิเซีึ่ยมีีมี�ตรก�ร

ห้�มีก�รส�งออกนิำ��มัีนิปั�ล์มีเพ่ื่�อรักษ�

เสถีึยรภ�พื่ร�คุ�นิำ��มัีนิภ�ยในิปัระเทศ

และป้ัองกันิก�รข�ด้แคุลนินิำ��มัีนิปั�ล์มี  

แต�มี�ตรก�รนีิ�ทำ�ให้ระดั้บปัริมี�ณ์นิำ��มัีนิ

ปั�ล์มีในิปัระเทศสูงขึ�นิ จนิกระทบกับร�คุ�

ภ�ยในิปัระเทศ ในิปััจจุบันิอินิโด้นิีเซีึ่ย

ได้้อนุิญ�ตให้ส�งออกได้้แล้ว แต�ผูู้้ส�งออก

ต้องข�ยนิำ��มัีนิปั�ล์มีในิกับผูู้้บริโภคุภ�ยในิ

ปัระเทศก�อนิจะส�มี�รถึส�งออกได้้ มี�ตรก�ร

ก�รเร�งส�งออกของอินิโด้นิีเซีึ่ยนีิ�เป็ันิปััจจัย

หนึิ�งที�ทำ�ให้ร�คุ�นิำ��มัีนิปั�ล์มีลด้ลง แต�ร�คุ� 

นิำ��มัีนิปั�ล์มียังขึ�นิกับร�คุ�นิำ��มัีนิพ่ื่ชีบริโภคุ 

ชีนิิด้อ่�นิด้้วย ซึึ่�งร�คุ�นิำ��มัีนิถัึ�วเหล่องที�เพิื่�มีขึ�นิ 

เน่ิ�องจ�กตล�ด้กังวลว��ปัริมี�ณ์ถัึ�วเหล่อง 

จะลด้ลง ส�งผู้ลให้ร�คุ�นิำ��มัีนิปั�ล์มีปัรับตัว

เพิื่�มีขึ�นิต�มี ร�วมีกับปััจจัยเร่�องคุ��เงินิของ

ผูู้้ผู้ลิตนิำ��มัีนิปั�ล์มีร�ยใหญ�อย��งมี�เลเซีึ่ย 

ที�อ�อนิลงจ�กนิโยบ�ยท�งก�รเงินิที�รัด้ตัวมี�กขึ�นิ 

ของสหรัฐอเมีริก� ทำ�ให้ร�คุ�นิำ��มัีนิปั�ล์มี 

มีีร�คุ�ถูึกกว�� ทำ�ให้ปัริมี�ณ์คุว�มีต้องก�รเพิื่�มีขึ�นิ

31ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 789 สิิงหาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร



ฝ้้าย
ใน่ปรึะเที่ศ
 รึาคา
 ร�คุ�ฝ้้�ยด้อกทั� ง เมีล็ด้ชีนิิด้คุละที�
เกษตรกรข�ยได้้เด่้อนินีิ�ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�

ต่างปรึะเที่ศ 
 การึผู้ลิิต
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คุ�ด้ก�รณ์์
ผู้ลผู้ลิตฝ้้�ยโลกปีั 2565/66 ณ์ เด่้อนิ
กรกฎ�คุมี 2565 มีีปัริมี�ณ์ 26.14 ล้�นิตันิ 
เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 25.30 ล้�นิตันิของปีั 2564/65 
ร้อยละ 3.32
 การึค�า 
 กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คุ�ด้ก�รณ์์คุว�มี
ต้องก�รใช้ีฝ้้�ยโลก ปีั 2565/66 มีีปัริมี�ณ์  
26.11 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 26.08 ล้�นิตันิ  
ของปีั 2564/65 ร้อยละ 0.12 ด้้�นิก�ร 
นิำ�เข้� มีีปัริมี�ณ์ 10.10 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 
9.43 ล้�นิตันิ ของปีั 2564/65 ร้อยละ 7.10 
ด้้�นิก�รส�งออก มีีปัริมี�ณ์ 10.10 ล้�นิตันิ  
เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 9.56 ล้�นิตันิ ของปีั 2564/65 
ร้อยละ 5.56

บัญช่สมดุุลิฝ้้ายโลิก	(ณ	เดุ่อน่กรื่กฎาคม	2565)	
หนิ�วย : ล้�นิตันิ

รายการ ปี 2564/65 ปี 2565/66 ผลต่ิางร�อยละ

สต็อกต้นิปีั 19.18 18.30 -4.59
ผู้ลผู้ลิต 25.30 26.14 3.32
นิำ�เข้� 9.43 10.10 7.10

ใช้ีในิปัระเทศ 26.08 26.11 0.12
ส�งออก 9.56 10.10 5.56

สต็อกปัล�ยปีั 18.30 18.35 0.27

ท่ี่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ปัระจำ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565

ความเคลิ่�อน่ไหวของรึาคาฝ้้ายใน่
ตลิาดโลิกปรึะจ้ำาเด่อน่กรึกฎาคม 
2565 สำรุึปได�ดังน่่�
 ร�คุ�ซ่ึ่�อ - ข�ยล�วงหน้ิ�เพ่ื่�อส�งมีอบเด่้อนิ
ตุล�คุมี 2565 ทำ�สัญญ�เด่้อนิกรกฎ�คุมี  
เฉลี�ยปัอนิด์้ละ 99.31 เซึ่นิต์ (กิโลกรัมีละ  
79.74 บ�ท) ลด้ลงจ�กปัอนิด์้ละ 131.20 
เซึ่นิต์ (กิโลกรัมีละ 101.62 บ�ท) ของเด่้อนิ
มิีถุึนิ�ยนิ 2565 ร้อยละ 24.31 (ลด้ลงในิรูปั 
เงินิบ�ทกิโลกรมัีละ 21.88 บ�ท) และเพิื่�มีขึ�นิ 

จ�กปัอนิด้์ละ 89.13 เซึ่นิต์ (กิโลกรัมีละ  
64.41 บ�ท) ของเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2564  
ร้อยละ 11.42 (เพิื่�มีขึ�นิในิรูปัเงินิบ�ท
กิโลกรัมีละ 15.33 บ�ท)

โดย นิ.ส.ส�องสกณ์ บุญเกิด้ 
นิ.ส.สุด้�รัตน์ิ ผู้ลพิื่บูลย์

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

อ้ัอัยโรงงาน์และ 
น์ำ�าตาล
ใน่ปรึะเที่ศ
 ไมี�มีีร�ยง�นิ  

ต่างปรึะเที่ศ 
 Pecege ระบุก�รเก็บเกี�ยวอ้อยของ 
ภ�คุใต้ - กล�งบร�ซิึ่ลในิปีั 2565/2566  

กิโลกรัมีละ 34.12 บ�ท ในิเด่้อนิเดี้ยวกันิ

ของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 13.60 

 ร�คุ�นิำ��มัีนิปั�ล์มีดิ้บซ่ึ่�อข�ยล�วงหน้ิ�  

ณ์ ตล�ด้มี�เลเซีึ่ยเฉลี�ยตันิละ 3,973.32  

ริงกิต (33.01 บ�ท/กก.) ลด้ลงจ�กตันิละ 

5,568.72 ริงกิต (44.89 บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิ

ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 28.65 และลด้ลงจ�กตันิละ 

4,325.68 ริงกิต (34.11 บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิ

เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 8.15 

 ร�คุ�นิำ��มัีนิปั�ล์มีดิ้บซ่ึ่�อข�ยล�วงหน้ิ�  

ณ์ ตล�ด้รอตเตอร์ดั้มี เฉลี�ยตันิละ 1,224.25 

โดย นิ.ส.ยุพื่ยง นิ�มีวงษ�
นิ�งอัมีพิื่ก� เพื่ชีรเสถีึยร

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ด้อลล�ร์สหรฐัฯ (44.76 บ�ท/กก.) ลด้ลงจ�ก 

ตันิละ 1,543.63 ด้อลล�ร์สหรัฐฯ (54.34 

บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 20.69 

แต�สูงขึ�นิจ�กตันิละ 1,192.19 ด้อลล�ร์

สหรัฐฯ (39.19 บ�ท/กก.) ในิเด่้อนิเดี้ยวกันิ

ของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 2.69

รึาคา
 ร�คุ�ผู้ลปั�ล์มีทั�งทะล�ยที�เกษตรกร 

ข�ยได้้เด่้อนินีิ� เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 6.89 บ�ท 

ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 9.22 บ�ท ในิเด่้อนิ 

ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 25.27 แต�สูงขึ�นิจ�ก

กิโลกรัมีละ 6.27 บ�ท ในิเด่้อนิเด้ียวกันิ 

ของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 9.89 

 ร�คุ�ข�ยส�งนิำ��มัีนิปั�ล์มีดิ้บ ณ์ ตล�ด้

กรุงเทพื่ฯ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 38.76 บ�ท  

ลด้ลงจ�กกิโลกรัมีละ 50.76 บ�ท ในิเด่้อนิ 

ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 23.64 แต�สูงขึ�นิจ�ก

อยู�ที� 542 ล้�นิตันิ ซึึ่�งกล��วว��เป็ันิหนึิ�ง 
ในิก�รปัระมี�ณ์ก�รที�ตำ��ที�สุด้ในิตล�ด้ และ
เป็ันิที�ถึกเถีึยงกันิว��ในิขณ์ะที�ผูู้้สังเกตก�รณ์์ 
ตล�ด้คุ�ด้หวังผู้ลผู้ลิตต�อพ่ื่�นิที�ลด้ลง หล�ยคุนิ 
ไมี�ได้้คุำ�นึิงถึึงพ่ื่�นิที�ลด้ลง อย��งไรก็ต�มี 
hEDGEpoint ได้้ลด้ปัระมี�ณ์ก�รของพื่วก
เข�ลงจ�ก 549 ล้�นิตันิ เป็ันิ 540 ล้�นิตันิ 
ด้้วยเหตุผู้ลที�กล��วมี�ข้�งต้นิ
 Barchart ร�ยง�นิว�� สัญญ�ซ่ึ่�อข�ย

ล�วงหน้ิ�ของนิำ��ต�ลอ�อนิตัวลงเม่ี�อวันิที� 19 
กรกฎ�คุมีโด้ยคุ��เท��เทยีมีกันิของ hydrous 
ลด้ลงเปั็นิ 16.3 เซึ่นิต์/ปัอนิด้์ และคุ�ด้ว��
โรงง�นิในิบร�ซิึ่ลจะทำ�นิำ��ต�ลได้้มี�กขึ�นิ 
เน่ิ�องจ�กร�คุ�ไฮ่ด้รัสที�ลด้ลง ผูู้้สังเกตก�รณ์์กล��ว  
ขณ์ะที� hEDGEpoint เพิื่�มีส�วนิผู้สมีนิำ��ต�ล
ในิภ�คุกล�ง - ใต้บร�ซิึ่ลขึ�นิเปั็นิ 42.7% 
เน่ิ�องจ�กนิำ��ต�ลทำ�กำ�ไรได้้มี�กกว�� แม้ีว��
คุว�มีต้องก�ร รถึยนิต์ปัระเภท Otto cycle 
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รื่าคาน่ำ�าตาลิทรื่ายดิุบตลิาดุนิ่วยอร์ื่ก	หมายเลิข่	11	(เซน่ต์/ปัอน่ด์ุ)

เดือนกำาหนดราคุ้า ราคุ้าส้งส้ด ราคุ้าติำ�าส้ด ราคุ้าปิดเมื�อวั์นท่ี่� 20 ก.คุ้.65 ราคุ้าปิดเมื�อวั์นท่ี่� 20 มิ.ย.65 เปล่�ยนแปลง เพิื�ม(+),ลด(-)
ต.คุ.-65 18.94 18.63 18.67 - -

มีี.คุ.-66 19.12 18.83 18.85 - -

พื่.คุ.-66 18.39 18.11 18.13 - -

ก.คุ.-66 17.89 17.61 17.63 - -

ต.คุ.-66 17.68 17.40 17.43 - -

มีี.คุ.-67 17.75 17.51 17.53 - -

พื่.คุ.-67 17.00 16.87 16.90 - -

ก.คุ.-67 16.57 16.47 16.52 - -

ต.คุ.-67 16.43 16.33 16.40 - -

มีี.คุ.-68 16.56 16.47 16.54 - -

พื่.คุ.-68 16.27 16.18 16.24 - -

รื่าคาน่ำ�าตาลิทรื่ายข่าวตลิาดุลิอน่ดุอน่	หมายเลิข่	5	(เหร่ื่ยญสหรัื่ฐฯ/เมตริื่กตัน่)

เดือนกำาหนดราคุ้า ราคุ้าส้งส้ด ราคุ้าติำ�าส้ด ราคุ้าปิดเมื�อวั์นท่ี่� 20 ก.คุ้.65 ราคุ้าปิดเมื�อวั์นท่ี่� 20 มิ.ย.65 เปล่�ยนแปลง เพิื�ม(+),ลด(-)
ต.คุ.-65 543.00 535.70 535.90 537.90 -2.00

ธ.คุ.-65 522.30 516.30 516.70 522.00 -5.30

มีี.คุ.-66 512.90 506.90 507.40 515.10 -7.70

พื่.คุ.-66 502.50 497.80 498.40 508.50 -10.10

ส.คุ.-66 492.80 489.70 489.70 502.50 -12.80

ต.คุ.-66 484.10 481.10 481.10 497.50 -16.40

ธ.คุ.-66 482.20 480.80 480.80 499.30 -18.50

มีี.คุ.-67 481.00 481.00 481.00 - -

ยางพัารา
การึผู้ลิิต
 ผู้ลผู้ลิตย�งพื่�ร�ของไทยในิชี�วงเด่้อนิ
มีกร�คุมี – มิีถุึนิ�ยนิ ปีั 2565 มีีปัริมี�ณ์ 
1.743 ล้�นิตันิ (1.770 ล้�นิตันิย�งดิ้บ) ลด้ลง
ร้อยละ 1.30 เม่ี�อเทียบกับชี�วงเดี้ยวกันิของปีั  
2564 ที�มีีผู้ลผู้ลิต 1.766 ล้�นิตันิ (1.793  
ล้�นิตันิย�งดิ้บ) โด้ยชี�วงที�ผู้ลผู้ลิตออกสู�
ตล�ด้มี�กของปีั 2565 คุ�ด้ว��อยู�ในิชี�วงเด่้อนิ
กันิย�ยนิ – ธันิว�คุมี โด้ยมีีผู้ลผู้ลิตออกสู� 
ตล�ด้ร้อยละ 44.90 ของปัริมี�ณ์ผู้ลผู้ลิตทั�งปีั  
ท�งด้้�นิก�รผู้ลิตย�งพื่�ร�ในิภ�พื่รวมีของโลก  

สมี�คุมีปัระเทศผูู้้ผู้ลิตย�งธรรมีชี�ติ (ANRPC)  
คุ�ด้ก�รณ์์ว��ในิปีั 2565 ผู้ลผู้ลิตย�งพื่�ร�โลก 
มีีปัระมี�ณ์ 14.55 ล้�นิตนัิ เพิื่�มีขึ�นิจ�กปั ี2564  
ร้อยละ 3.12 ที�มีีปัริมี�ณ์ 14.11 ล้�นิตันิ 

การึตลิาด
 ก�รส�งออกย�งพื่�ร�ของไทยในิชี�วง
เด่้อนิมีกร�คุมี – มิีถุึนิ�ยนิ ปีั 2565 มีีปัริมี�ณ์ 
2.136 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 5.95 จ�กชี�วง
เวล�เดี้ยวกันิของปีั 2564 ที�มีีปัริมี�ณ์ 2.016 
ล้�นิตันิ ท�งด้้�นิคุว�มีต้องก�รใช้ีย�งพื่�ร�
ในิภ�พื่รวมีของโลกในิปีั 2565 มีีปัระมี�ณ์
ก�รคุว�มีต้องก�รใช้ีย�ง 15.03 ล้�นิตันิ  

เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีั 2564 ร้อยละ 4.16 ที�มีีปัริมี�ณ์  
14.43 ล้�นิตันิ

รึาคา
 1. ราคุ้าท่ี่�เกษติรกรขายได�เฉล่�ยทัี่�งประเที่ศุ 
 1) ย�งแผู้�นิดิ้บคุุณ์ภ�พื่ที� 1 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 57.87 บ�ท ลด้ลงจ�ก 62.68 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 4.81 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.67 
 2) ย�งแผู้�นิดิ้บคุุณ์ภ�พื่ที� 2 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 57.37 บ�ท ลด้ลงจ�ก 62.18 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 4.81 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.74

โดย นิ.ส.สุด้�รินิทร์ รอ
ด้มีณี์นิ.ส.สุด้�รัตน์ิ ผู้ลพิื่บูลย์

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

จะเพิื่�มีขึ�นิ 4.6% อย��งไรก็ต�มี คุ�ด้ว�� 
ผู้ลผู้ลิตอ้อยที�มี�กขึ�นิในิเอเชีียและไทย 
จะส�งผู้ลต�อร�คุ�นิำ��ต�ลเชี�นิกันิ และ  
ณ์ วันิที� 18 กรกฎ�คุมี อย��งนิ้อย 6 รัฐ 

ของบร�ซิึ่ลได้้ลด้ระดั้บ ICMS เกี�ยวกับ 
ไฮ่ด้รัส จ�กก�รวิเคุร�ะห์คุ�ด้ว��โรงง�นิ
นิำ��ต�ลต��งๆ จะระงับก�รข�ยจนิกว��
สถึ�นิก�รณ์์และทิศท�งร�คุ�จะชัีด้เจนิขึ�นิ
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 3) ย�งแผู้�นิดิ้บคุุณ์ภ�พื่ที� 3 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 56.87 บ�ท ลด้ลงจ�ก 61.68 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 4.81 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.80
 4) ย�งก้อนิคุละ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
25.32 บ�ท ลด้ลงจ�ก 26.25 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 0.93 บ�ท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 3.54
 5) เศษย�งคุละ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
23.59 บ�ท ลด้ลงจ�ก 24.76 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 1.17 บ�ท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 4.73
 6) นิำ��ย�งสด้คุละ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 
47.96 บ�ท ลด้ลงจ�ก 57.25 บ�ท ของเด่้อนิ
ที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 9.29 บ�ท หร่อลด้ลง
ร้อยละ 16.23
 2. ราคุ้าส่งออก เอฟ.โอ.บ่ั. ซื�อขาย 
ล่ว์งหน�าส่งมอบัเดือนสิงหาคุ้ม 2565 
 ณ์ ท่ี่าเรือกร้งเที่พื 
 1) ย�งแผู้�นิรมีคุวันิชัี�นิ 1 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 69.02 บ�ท ลด้ลงจ�ก 74.39 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 5.37 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.22

 2) ย�งแผู้�นิรมีคุวันิชัี�นิ 3 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 67.87 บ�ท ลด้ลงจ�ก 73.24 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 5.37 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.33
 3) ย�งแท�ง (STR20) ร�คุ�เฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 57.73 บ�ท เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 57.47 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 0.26 บ�ท 
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.45
 4) นิำ��ย�งข้นิ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
42.99 บ�ท ลด้ลงจ�ก 47.84 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 4.85 บ�ท  
หร่อลด้ลงร้อยละ 10.14
 ณ์ ท่ี่าเรือสงขลา 
 1) ย�งแผู้�นิรมีคุวันิชัี�นิ 1 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 68.77 บ�ท ลด้ลงจ�ก 74.14 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 5.37 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.24
 2) ย�งแผู้�นิรมีคุวันิชัี�นิ 3 ร�คุ�เฉลี�ย
กิโลกรัมีละ 67.62 บ�ท ลด้ลงจ�ก 72.99 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 5.37 บ�ท 
หร่อลด้ลงร้อยละ 7.36
 3) ย�งแท�ง (STR20) ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
57.48 บ�ท เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 57.22 บ�ท  

ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 0.26 บ�ท  
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.45
 4) นิำ��ย�งข้นิ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
42.74 บ�ท ลด้ลงจ�ก 47.59 บ�ท  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� กิโลกรัมีละ 4.85 บ�ท  
หร่อลด้ลงร้อยละ10.19
 3. ราคุ้ายางแผ่นรมคุ้วั์นชั�น 3 ในติลาด
ล่ว์งหน�าต่ิางประเที่ศุ 
 1) ร�คุ�ซ่ึ่�อข�ยล�วงหนิ้�ตล�ด้สิงคุโปัร์  
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 182.85 เซึ่นิต์สหรัฐฯ  
(66.00 บ�ท) ลด้ลงจ�ก 206.37 เซึ่นิต์สหรัฐฯ  
(71.66 บ�ท) ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�กโิลกรัมีละ  
23.52 เซึ่นิตส์หรัฐฯ หร่อลด้ลงรอ้ยละ11.40
 2) ร�คุ�ซ่ึ่�อข�ยล�วงหน้ิ�ตล�ด้โตเกียว 
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 253.23 เยนิ (66.16 บ�ท)  
ลด้ลงจ�ก 255.16 เยนิ (65.49 บ�ท)  
ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�กิโลกรัมีละ 1.93 เยนิ 
หร่อลด้ลงร้อยละ 0.76

โดย นิ�ยทินิกร เพื่ชีรสูงเนิินิ
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

กิาแฟ
ใน่ปรึะเที่ศ
 การึผู้ลิิต
 เน่ิ�อที�ให้ผู้ลรวมีทั�งปัระเทศคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ  
เน่ิ�องจ�กเน่ิ�อที�ให้ผู้ลก�แฟัพื่ันิธ์ุโรบัสต้�  
และพื่ันิธ์ุอ�ร�บิก้�เพิื่�มีขึ�นิ สำ�หรับผู้ลผู้ลิต
ต�อไร�ทั�งสองพัื่นิธ์ุคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�อที�ให้ผู้ล 
ก�แฟัพื่ันิธ์ุโรบัสต้�คุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�องจ�ก 
ต้นิก�แฟัที�ปัลูกเมี่�อปั ี2561 เริ�มีใหผู้้ลได้้ในิปันีีิ�  
ส�วนิผู้ลผู้ลิตต�อไร�ก�แฟัพัื่นิธ์ุโรบัสต้�คุ�ด้ว�� 
เพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�องจ�กต้นิก�แฟัอยู�ในิชี�วงอ�ยุที�ให้ 
ผู้ลผู้ลิตสูง รวมีทั�งเกษตรกรดู้แลดี้ ปัระกอบกับ 
ปีันีิ�ได้้รับนิำ��ฝ้นิดี้ จึงออกด้อกและติด้เป็ันิผู้ล
มี�กกว��ปีัที�แล้ว 
 สำ�หรับเน่ิ�อที�ให้ผู้ลก�แฟัพัื่นิธ์ุอ�ร�บิก้� 
คุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ จ�กต้นิก�แฟัที�ปัลูกเม่ี�อ 
ปีั 2561 เริ�มีให้ผู้ลได้้ในิปีันีิ� โด้ยเฉพื่�ะแหล�ง
ผู้ลิตท�งภ�คุเหน่ิอ เชี�นิ จังหวัด้เชีียงร�ย  
นิ��นิ แมี�ฮ่�องสอนิ โด้ยเกษตรกรปัลูกเพิื่�มี 
ในิสวนิผู้ลไม้ีและพ่ื่�นิที�ว��ง เน่ิ�องจ�กร�คุ�
ก�แฟัพัื่นิธ์ุอ�ร�บิก้�ที�เกษตรกรข�ยได้้เม่ี�อ
ปีั 2560 มีีร�คุ�ดี้ ปัระกอบกับภ�คุรัฐ 
ส�งเสริมี ให้ปัลูกก�แฟัเป็ันิพ่ื่ชีท�งเล่อก  
ส�วนิผู้ลผู้ลิตต�อไร�ก�แฟัพัื่นิธ์ุอ�ร�บิก้�คุ�ด้ว�� 

เพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�องจ�กปีันีิ�ฝ้นิมี�เร็ว ต้นิก�แฟั 
เริ�มีติด้ผู้ลแล้วได้้รับนิำ��ฝ้นิที�เพีื่ยงพื่อ ทำ�ให้
ก�รเจริญเติบโตของผู้ลก�แฟัสมีบูรณ์์ดี้
มี�กกว��ปีัที�ผู้��นิมี�
 ภ�คุเหน่ิอ เป็ันิแหล�งปัลูกก�แฟัพัื่นิธ์ุ 
อ�ร�บิก้� เน่ิ�อที�ให้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิทั�ง 
สองพัื่นิธ์ุ จ�กต้นิก�แฟัที�ปัลูกในิปีั 2561  
เริ�มีให้ผู้ลได้้ในิปีันีิ� เชี�นิ จังหวัด้เชีียงร�ย  
ลำ�ปั�ง นิ��นิ แมี�ฮ่�องสอนิ เป็ันิต้นิ โด้ยเกษตรกร 
ปัลูกเพิื่�มี ในิสวนิผู้ลไม้ีและพ่ื่�นิที�ว��ง เพื่ร�ะ
ร�คุ�ก�แฟัพื่ันิธ์ุอ�ร�บิก้�ที�เกษตรกรข�ย
ได้้เม่ี�อปีั 2560 มีีร�คุ�ดี้ ปัระกอบกับ 
ภ�คุรัฐส�งเสริมีให้ปัลูกก�แฟัเป็ันิพ่ื่ชีท�งเล่อก  
ส�วนิผู้ลผู้ลิตต�อเน่ิ�อที�ให้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ  
เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศเอ่�ออำ�นิวย มีีปัรมิี�ณ์
นิำ��ฝ้นิเพื่ียงพื่อ ไมี�กระทบแล้งเหม่ีอนิ 
ปีัที�ผู้��นิมี� ทำ�ให้ต้นิก�แฟัสมีบูรณ์์ออกด้อก
ติด้ผู้ลมี�กกว��ปัีที�ผู้��นิมี� ผู้ลผู้ลิตก�แฟั 
จะเก็บเกี�ยวมี�กชี�วงเด่้อนิธันิว�คุมี 2564 – 
เด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ์ 2565
 ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ เน่ิ�อที�ให้ผู้ล
คุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิจ�กก�รปัลูกใหมี�ในิปีั 2561 
เริ�มีให้ผู้ลในิปีันีิ� สำ�หรับผู้ลผู้ลิตต�อเน่ิ�อที� 
ให้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ เน่ิ�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศ 
เอ่�ออำ�นิวย มีีปัริมี�ณ์นิำ��ฝ้นิเพีื่ยงพื่อ ทำ�ให้ 

ต้นิก�แฟัสมีบูรณ์์ ออกด้อกติด้ผู้ลมี�กกว�� 
ปีัที�ผู้��นิมี� โด้ยผู้ลผู้ลิตก�แฟัจะเก็บเกี�ยวมี�ก 
ชี�วงเด่้อนิธันิว�คุมี 2564 – เด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ์ 2565
 ภ�คุกล�ง เน่ิ�อที�ให้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ 
เน่ิ�องจ�กก�แฟัที�ปัลูกในิปีั 2561 เริ�มีให้ผู้ล
ในิปีันีิ� ผู้ลผู้ลิตต�อเน่ิ�อที�ให้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ 
เน่ิ�องจ�กแหล�งผู้ลิตจังหวัด้ปัระจวบคีุรีขันิธ์ 
ก�ญจนิบุรี ผู้ลผู้ลิตเพิื่�มีขึ�นิ จ�กสภ�พื่อ�ก�ศ
เอ่�ออำ�นิวยต�อก�รติด้ด้อกออกผู้ล ยกเว้นิ 
ในิจังหวัด้ฉะเชิีงเทร� จันิทบุรี ตร�ด้ ระยอง  
และชีลบุรี แบ�งสัด้ส�วนิก�รปัลูกก�แฟัเปั็นิ 
30% ปัลูกในิไร� และ 70% ปัลูกแซึ่มีในิสวนิ
ทุเรียนิ ต้นิก�แฟัที�ปัลูกในิไร� ไมี�ได้้รับก�ร
ดู้แลจ�กเกษตรกร ผู้ลผู้ลิตต�อเน่ิ�อที�ให้ผู้ล 
จึงลด้ลง โด้ยผู้ลผู้ลิตก�แฟัจะเก็บเกี�ยวมี�กชี�วง 
เด่้อนิธันิว�คุมี 2564 – เด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ ์2565
 ภ�คุใต้ เน่ิ�อที� ใ ห้ผู้ลคุ�ด้ว��เพิื่�มีขึ�นิ 
เน่ิ�องจ�กก�แฟัที�ปัลูกในิปีั 2561 เริ�มีให้ผู้ล
ในิปีันีิ� สำ�หรับผู้ลผู้ลิตต�อเน่ิ�อที�ให้ผู้ลคุ�ด้ว��
เพิื่�มีขึ�นิ เนิ่�องจ�กสภ�พื่อ�ก�ศเอ่�ออำ�นิวย
ในิชี�วงก�แฟัออกด้อก ทำ�ให้ก�แฟัติด้ผู้ลดี้
กว��ปีัที�ผู้��นิมี� ต้นิก�แฟัจะได้้รับนิำ��เพีื่ยงพื่อ  
ภ�พื่รวมีผู้ลผู้ลิตจึงเพิื่�มีขึ�นิ โด้ยผู้ลผู้ลิตก�แฟั
จะเก็บเกี�ยวมี�กชี�วงเด่้อนิธันิว�คุมี 2564 – 
เด่้อนิกุมีภ�พัื่นิธ์ 2565
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 การึตลิาดแลิะรึาคา 
 คุ�ด้ว�� ร�คุ�เมีล็ด้ก�แฟัจะใกล้เคีุยงกับ
ปีัที�ผู้��นิมี� จ�กปัริมี�ณ์ผู้ลผู้ลิตโลกที�เพิื่�มี
ขึ�นิและภ�วะเศรษฐกิจโลกที�ซึ่บเซึ่� สำ�หรับ
ก�รส�งออกจะลด้ลงจ�กปัีที�ผู้��นิมี�เล็กนิ้อย  
เน่ิ�องจ�กผู้ลผู้ลิตภ�ยในิปัระเทศลด้ลง  
ส�วนิก�รนิำ�เข้�เมีล็ด้ก�แฟัมีีแนิวโนิ้มีเพิื่�มีขึ�นิ 
จ�กปีัที�ผู้��นิมี�เล็กน้ิอยจ�กคุว�มีต้องก�ร
บริโภคุภ�ยในิปัระเทศ และนิำ�มี�แปัรรูปั
เป็ันิผู้ลิตภัณ์ฑ์์เพ่ื่�อส�งออก ปัระกอบกับ
ผู้ลผู้ลิตในิปัระเทศลด้ลง
 ความต�องการึใช่�เมล็ิดกาแฟของไที่ย 
ใน่ป ี2564
 สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร ร�ยง�นิ
คุว�มีต้องก�รใช้ีเมีล็ด้ก�แฟัของโรงง�นิ 
แปัรรูปัในิปัระเทศ ในิชี�วง 5 ปีัที�ผู้��นิมี� ในิปีั  
2564 มีีปัริมี�ณ์ 86,701 ตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก  
85,234 ตันิ ของปีั 2560 ปัริมี�ณ์ 1,467 ตันิ  
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 0.71 เน่ิ�องจ�กคุว�มีต้องก�ร 
ของโรงง�นิแปัรรูปัเพิื่�มีขึ�นิ ทั�งเพ่ื่�อก�รบริโภคุ 
ภ�ยในิปัระเทศและเพ่ื่�อก�รส�งออก

 การึค�า
 ก�รส�งออกเมีล็ด้ก�แฟัและก�แฟัสำ�เร็จรูปั  
6 เด่้อนิแรกของปีั 2565 (มี.คุ. – มิี.ย.) 

ปี
คุ้ว์ามติ�องการใช�

เมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัิน)

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,471

2564 86,701

อัติราเพิื�ม 
(ร�อยละ)

0.71

2565* 89,208

หมายเหต้ิ* : ปัระมี�ณ์ก�ร

ผลิผลิิตกาแฟ่ข่องโลิก	ปีั	2559/60	–	2564/65
หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

บร�ซิึ่ล 3.37 3.13 3.99 3.63 4.19 6.01 3.38

เวียด้นิ�มี 1.60 1.76 1.82 1.88 1.74 2.36 1.85

โคุลัมีเบีย 0.88 0.83 0.83 0.85 0.86 -0.22 0.85

อินิโด้นีิเซีึ่ย 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64

เอธิโอเปีัย 0.42 0.42 0.44 0.45 0.46 2.54 0.46

ฮ่อนิดู้รัส 0.45 0.46 0.45 0.34 0.37 -6.70 0.33

ยูกันิด้� 0.29 0.28 0.28 0.33 0.36 6.15 0.36

อินิเดี้ย 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

เปัรู 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20 -5.13 0.24

อ่�นิๆ 1.25 1.27 1.36 1.28 1.21 -0.57 1.24

รว์ม 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�กาแฟ่ข่องโลิก
ปี ปริมาณ์ (ล�านตัิน)

2559/60 9.32

2560/61 9.63

2561/62 9.95

2562/63 9.74

2563/64 9.79

อัติราเพิื�ม
(ร�อยละ)

1.10

2564/65 9.90

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

ปัริื่มาณการื่ส่งออกเมล็ิดุกาแฟ่แลิะกาแฟ่สำาเร็ื่จร้ื่ปัข่องโลิกปีั
	2559/60	–	2564/65

หนิ�วย : ล้�นิตันิ

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

บร�ซิึ่ล 1.98 1.83 2.49 2.42 2.70 9.41 2.11

เวียด้นิ�มี 1.59 1.79 1.70 1.64 1.54 -1.50 1.73

โคุลัมีเบีย 0.83 0.76 0.82 0.78 0.83 0.26 0.81

อินิโด้นีิเซีึ่ย 0.49 0.48 0.37 0.43 0.46 -2.34 0.47

ยูกันิด้� 0.28 0.26 0.27 0.32 0.35 6.76 0.35

อินิเดี้ย 0.37 0.37 0.35 0.31 0.34 -3.40 0.34

ฮ่อนิดู้รัส 0.43 0.43 0.41 0.31 0.34 -7.66 0.31

เอธิโอเปีัย 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 1.70 0.25

สหภ�พื่ยุโรปั 0.15 0.17 0.18 0.21 0.21 9.25 0.19

เปัรู 0.24 0.25 0.26 0.22 0.20 -4.81 0.23

อ่�นิ ๆ 1.40 1.45 1.46 1.41 1.33 -1.30 1.39

รว์ม 7.99 8.02 8.56 8.30 8.54 1.69 8.18

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

เม่ี�อเทียบกับชี�วงเด้ียวกันิของปัีที�ผู้��นิมี�  
มีีปัริมี�ณ์ก�รส�งออกเมีลด็้ก�แฟัด้บิ 110.59 ตันิ  
มูีลคุ�� 24.18 ล้�นิบ�ท ลด้ลงร้อยละ 34.45 
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โดย นิ.ส.ณั์ฐวณี์ ยมีโชีติ
   นิ.ส.วิชีชุีพื่ร สุขเจริญ

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

พัริกิไทัย
การึผู้ลิิต
 ผู้ลผู้ลิตพื่ริกไทยปีั 2565 มีีเน่ิ�อที�ให้ผู้ล 
1,746 ไร� ผู้ลผู้ลิต 740 ตันิ พ่ื่�นิที�และปัริมี�ณ์
ผู้ลผู้ลิตโด้ยรวมีในิปัีนีิ� มีีปัริมี�ณ์ลด้ลงเมี่�อ
เทียบกับปีัที�ผู้��นิมี� ขณ์ะนีิ�เป็ันิชี�วงปัล�ยฤดู้ 
และเกษตรกรเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตหมีด้แล้ว 

การึตลิาด
 ก�รซ่ึ่�อข�ยพื่ริกไทยยังคุงทรงตัว โด้ย
ร�คุ�พื่ริกไทยมีีแนิวโน้ิมีลด้ลง เน่ิ�องจ�ก
มีีก�รนิำ�เข้�พื่ริกไทยจ�ก กัมีพูื่ชี� และ
เวียด้นิ�มีเพิื่�มีขึ�นิ ร�คุ�พื่ริกไทยด้ำ� - คุละ  
จังหวัด้จันิทบุรี เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 70 - 100 บ�ท  
พื่ริกไทยข�ว - ดี้ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 160 - 200 บ�ท  
ส�วนิพื่ริกไทยอ�อนิเฉลี�ยกิโลกรัมีละ 40 - 70 บ�ท
 ในิปีั 2565 ( มี.คุ. – เมี.ย.) ไทยส�งออก 
พื่ริกไทย ปัริมี�ณ์ 394 ตันิ มูีลคุ�� 92.01 ล้�นิบ�ท  

จำ�แนิกเป็ันิพื่ริกไทยเม็ีด้ปัริมี�ณ์ 141 ตันิ  
มูีลคุ�� 46.66 ล้�นิบ�ท และพื่ริกไทยป่ันิ  
ปัริมี�ณ์ 228 ตันิ มูีลคุ�� 45.35 ล้�นิบ�ท
  ในิปีั 2564 ( มี.คุ. – ธ.คุ.) ไทยส�งออก
พื่ริกไทย ปัริมี�ณ์ 1,103 ตันิ มูีลคุ�� 186.74 
ล้�นิบ�ท จำ�แนิกเป็ันิพื่ริกไทยเม็ีด้ปัริมี�ณ์  
494 ตันิ มูีลคุ�� 106.67 ล้�นิบ�ท และ 
พื่ริกไทยป่ันิ ปัริมี�ณ์ 548 ตันิ มูีลคุ�� 80.08 
ล้�นิบ�ทร�คุ�ในิปัระเทศไทย

รึาคาใน่ปรึะเที่ศไที่ย
 คุ้ว์ามเคุ้ลื�อนไหว์ของราคุ้าพืริกไที่ย
ประจัำาเดือนกรกฎาคุ้ม 2565 ม่ดังน่� 
 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�
 สำ�หรับเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 พื่ริกไทย 
ด้ำ� - คุละ มีีร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 150 บ�ท  
ร�คุ�ทรงตัวเท��กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี� และ 
พื่ริกไทยข�ว - ดี้ ร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
190 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�  

และร้อยละ 15.99 ต�มีลำ�ดั้บ ส�วนิก�ร 
ส�งออกเมีล็ด้ก�แฟัคัุ�ว มีีปัริมี�ณ์ 103.03 ตันิ  
ลด้ลงร้อยละ 9.72 และมูีลคุ�� 19.23 ล้�นิบ�ท  
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 23.58 ต�มีลำ�ดั้บ สำ�หรับก�แฟั
สำ�เร็จรูปัมีีปัริมี�ณ์ก�รส�งออก 3,128.34 ตันิ  
มูีลคุ�� 330.65 ล้�นิบ�ท ลด้ลงร้อยละ  
16.38 และร้อยละ 7.41 ต�มีลำ�ดั้บ และ
ก�แฟัสำ�เร็จรูปัผู้สมี มีีปัริมี�ณ์ก�รส�งออก  
3,573.97 ตันิ มูีลคุ�� 1,463.06 ล้�นิบ�ท  
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 7.68 และร้อยละ 36.18 
ต�มีลำ�ดั้บ
 ก�รนิำ�เข้�เมีล็ด้ก�แฟัและก�แฟัสำ�เร็จรูปั  
6 เด่้อนิแรกของปีั 2565 (มีคุ. – มิี.ย.)  
เม่ี�อเทียบกับชี�วงเด้ียวกันิของปัีที�ผู้��นิมี�  
มีี ปั ริ มี �ณ์ก�รนิำ� เ ข้ � เ มี ล็ ด้ก �แฟัด้ิ บ  
19,454.70 ตันิ ลด้ลงร้อยละ 21.32 มูีลคุ��  
1,423.99 ล้�นิบ�ท เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 23.93 
ส�วนิก�รนิำ�เข้�เมีล็ด้ก�แฟัคัุ�ว มีีปัริมี�ณ์  
1,040.46 ตันิ ลด้ลงร้อยละ 6.24 มูีลคุ��  
374.61 ล้�นิบ�ท เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 39.68 
สำ�หรับก�แฟัสำ�เร็จรูปัมีีปัริมี�ณ์นิำ�เข้�  
11,901.90 ตันิ ลด้ลงร้อยละ 3.10 มูีลคุ��  
1,520.52 ล้�นิบ�ท เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 6.98 
และก�แฟัสำ�เร็จรูปัผู้สมี มีีปัริมี�ณ์ก�ร 
นิำ�เข้� 1,298.84 ตันิ มูีลคุ�� 611.52 ล้�นิบ�ท  
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 18.78 และร้อยละ 21.34 
ต�มีลำ�ดั้บ

* ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้เฉลี�ย 4 สัปัด้�ห์

ต่างปรึะเที่ศ
 ผู้ลิผู้ลิิตกาแฟของโลิก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมีริก� (USDA) 
ร�ยง�นิผู้ลผู้ลิตก�แฟัโลกปีั 2563/64  
มีีปัริมี�ณ์ 10.55 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก  
9.66 ล้�นิตันิ ของปีั 2559/60 ร้อยละ 2.37 
 บัราซิล ผูู้้ผู้ลิตก�แฟัอันิดั้บ 1 ของโลก  
ในิปีั 2563/64 มีีผู้ลผู้ลิต 4.19 ล้�นิตันิ  
เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 3.37 ล้�นิตันิ ในิปีั 2559/60 
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 6.01 
 เว่์ยดนาม ผูู้้ผู้ลิตก�แฟัอันิดั้บ 2 ของโลก  
และเป็ันิผูู้้ผู้ลิตก�แฟัพัื่นิธ์ุโรบัสต�อันิดั้บ 1 
ของโลก มีีผู้ลผู้ลิตก�แฟัปีั 2563/64 ปัริมี�ณ์  
1.74 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 1.60 ล้�นิตันิ  
ในิปีั 2559/60 หร่อเพิื่�มีขึ�นิ ร้อยละ 2.36 
 การึส่ำงออกกาแฟของโลิก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมีริก� ร�ยง�นิ
ก�รส�งออกก�แฟัโลกปัี 2563/64 มีี 8.54 
ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 7.99 ล้�นิตันิ ในิปีั  
2559/60 ร้อยละ 1.69 ปัระเทศที�ส�งออก
มี�กที�สุด้ได้้แก� บร�ซิึ่ล มีีก�รส�งออกในิปีั  
2563/64 ปัริมี�ณ์ 2.70 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิ 
จ�ก 1.98 ล้�นิตันิ ของปีั 2559/60 ร้อยละ  
9.41 เน่ิ�องจ�กปัริมี�ณ์ผู้ลผู้ลิตเพิื่�มีขึ�นิ  
รองลงมี� ปัระเทศเวียด้นิ�มี มีีก�รส�งออก 
ปัริมี�ณ์ 1.54 ล้�นิตนัิ ลด้ลงจ�ก 1.59 ล้�นิตนัิ  
ของปีั 2559/60 ร้อยละ 1.50 

 ความต�องการึใช่�กาแฟของโลิก
 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมีริก� ร�ยง�นิ
คุว�มีต้องก�รใช้ีก�แฟัของโลกปัี 2563/64 
มีี 9.79 ล้�นิตันิ เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 9.32 ล้�นิตันิ
ของปีั 2559/60 ร้อยละ 1.10

รึาคา
 ใน่ปรึะเที่ศ
 ไมี�มีีร�คุ� เน่ิ�องจ�กหมีด้ฤดู้ก�รผู้ลิต
 รึาคาใน่ตลิาดต่างปรึะเที่ศ
ปรึะจ้ำาเด่อน่กรึกฎาคม 2565  
ม่ดังน่่�
 ร�คุ�เมีล็ด้ก�แฟัด้ิบอ�ร�บิก้� ตล�ด้ 
นิิวยอร์กซ่ึ่�อข�ยทันิทีเฉลี�ย 255.91 เซึ่นิต์/ปัอนิด์้  
(205.92 บ�ท/กิโลกรัมี) ลด้ลงจ�ก 273.69 
เซึ่นิต์/ปัอนิด้์ (211.99 บ�ท/กิโลกรัมี)  
ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 6.50
 ร�คุ�เมีล็ด้ก�แฟัดิ้บโรบัสต� ตล�ด้ 
นิิวยอร์กซ่ึ่�อข�ยทันิที�เฉลี�ย 100.44 เซึ่นิต์/ปัอนิด์้  
(80.82 บ�ท/กิโลกรัมี) ลด้ลงจ�ก 103.81 
เซึ่นิต์/ปัอนิด์้ (80.41 บ�ท/กิโลกรัมี)  
ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 3.25

ลด้ลงร้อยละ 2.56
 ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้พื่ริกไทยข�ว - ดี้  
ปีั 2564 เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 206.40 บ�ท  
เพิื่�มีขึ�นิจ�กปัีที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 13.69 ส�วนิ
พื่ริกไทยด้ำ�-คุละ มีีร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 
133.51 บ�ท เพิื่�มีขึ�นิจ�กปีัที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 46.17
 รึาคาขายตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 สำ�หรับเด่้อนิกรกฎ�คุมี 2565 ร�คุ� 
ข�ยส�งพื่ริกไทยข�ว - ดี้ มีีร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
320 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�  
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 4.85 และพื่ริกไทยด้ำ� - ดี้  
มีีร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 220 บ�ท ร�คุ� 
เพิื่�มีขึ�นิจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี� เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 7.85
 ร�คุ�ข�ยส�งพื่ริกไทยข�ว - ดี้ ปีั 2564 
เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 294.39 บ�ท ร�คุ�ลด้ลง
จ�กปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 14.76 ร�คุ�ตำ��สุด้  
คุ่อ 260 - 360 บ�ท/กิโลกรัมี พื่ริกไทย 
ด้ำ� - ดี้ มีีร�คุ�เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 195.69 บ�ท  
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สัับัป้ะรด
การึผู้ลิิต 
 ชี�วงนีิ�ผู้ลผู้ลิตสับปัะรด้โรงง�นิออกสู�
ตล�ด้ลด้ลงเน่ิ�องจ�กเป็ันิชี�วงปัล�ยฤดู้ก�ล  
ขณ์ะที�โรงง�นิแปัรรูปัสับปัะรด้บ�งส�วนิ 
เริ�มีปิัด้ด้ำ�เนิินิก�รผู้ลิต เพ่ื่�อบำ�รุงรักษ�
อุปักรณ์์ปัระจำ�ปีั

การึค�า
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  
58,103 ตันิ มูีลคุ�� 2,704.939 ล้�นิบ�ท 
(80.218 ล้�นิเหรียญด้อลล�หส์หรัฐ) เพิื่�มีขึ�นิ
จ�กปัริมี�ณ์ 45,514 ตันิ มูีลคุ�� 2,045.714 
ล้�นิบ�ท (61.079 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์
สหรัฐ) ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อ 
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 27.66 และร้อยละ 33.98 
(ร้อยละ 31.33) และเพิื่�มีขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์  
42,865 ตันิ มูีลคุ�� 1,854.632 ล้�นิบ�ท  
ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ  
35.55 และร้อยละ 47.79 โด้ยปีั 2565  
(มี.คุ. - มิี.ย.) ส�งออกรวมีปัรมิี�ณ์ 285,044 ตันิ  
มูีลคุ�� 12,923.159 ล้�นิบ�ท (389.226  
ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 สัำบปะรึดกรึะปอ๋ง 
 (รึวมรึหัสำ 20082010000   
 แลิะ 20082090000)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  
44,307 ตันิ มูีลคุ�� 1,817.700 ล้�นิบ�ท 
(53.198 ล้�นิเหรียญด้อลล�หส์หรัฐ) เพิื่�มีขึ�นิ
จ�กปัริมี�ณ์ 32,467 ตันิ มูีลคุ�� 1,398.724 
ล้�นิบ�ท (41.762 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์
สหรัฐ) ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อ 
เพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 26.72 และร้อยละ 29.95 
(ร้อยละ 27.28) และเพิื่�มีขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์  
35,532 ตันิ มูีลคุ�� 1,368.472 ล้�นิบ�ท  
ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ  
24.70 และร้อยละ 32.83 โด้ยปีั 2565  
(มี.คุ. - มิี.ย.) ส�งออกรวมีปัรมิี�ณ์ 217,742 ตันิ  
มูีลคุ�� 8,791.582 ล้�นิบ�ท (264.826  
ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 น่ำ�าสัำบปะรึด (รึวมรึหัสำ 20094100000  
20094900001 แลิะ 200094900002)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  
8,996 ตันิ มูีลคุ�� 606.209 ล้�นิบ�ท

โดย ส�วนิวิจัยเศรษฐกิจพ่ื่ชีสวนิ
สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร

โดย ส�วนิวิจัยเศรษฐกิจพ่ื่ชีสวนิ
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

 (17.742 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)  
เพิื่�มีขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์ 5,652 ตันิ มูีลคุ��  
390.537 ล้�นิบ�ท (11.660 ล้�นิเหรียญ 
ด้อลล�ห์สหรัฐ) ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 
หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ 59.17 และรอ้ยละ 55.22  
(ร้อยละ 52.16) และเพิื่�มีขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์  
4,948 ตันิ มูีลคุ�� 260.754 ล้�นิบ�ท  
ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ  
81.80 และร้อยละ 132.48 โด้ยปีั 2565  
(มี.คุ. - มิี.ย.) ส�งออกรวมีปัรมิี�ณ์ 38,427 ตันิ  
มูีลคุ�� 2,509.746 ล้�นิบ�ท (75.505 ล้�นิ
เหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 สัำบปะรึดท่ี่�ที่ำาไว�ไม่ให�เส่ำยโดยน่ำ�าตาลิ
  (รึหัสำ 2006000002)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  
1,945 ตันิ มูีลคุ�� 224.287 ล้�นิบ�ท  
(6.564 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ) เพิื่�มีขึ�นิ 
จ�กปัริมี�ณ์ 1,517 ตันิ มูีลคุ�� 175.476  
ล้�นิบ�ท (5.239 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)  
ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อเพิื่�มีขึ�นิ 
ร้อยละ 28.22 และร้อยละ 27.82 (ร้อยละ  
25.31) และจ�กปัริมี�ณ์ลด้ลงจ�ก 1,947 ตันิ  
ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อลด้ลงร้อยละ  
0.13 ขณ์ะที�มูีลคุ��เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 203.002  
ล้�นิบ�ท หร่อร้อยละ 10.49 โด้ยปีั 2565  
(มี.คุ. - มิี.ย.) ส�งออกรวมีปัรมิี�ณ์ 10,006 ตันิ  
มูีลคุ�� 1,125.443 ล้�นิบ�ท (33.903 ล้�นิ
เหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 สัำบปะรึดแช่่แข็ง (รึหัสำ 08119000001)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  
149 ตันิ มูีลคุ�� 24.097 ล้�นิบ�ท (0.705 
ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ) เพิื่�มีขึ�นิจ�ก
ปัริมี�ณ์ 96 ตันิ มูีลคุ�� 5.125 ล้�นิบ�ท  
(0 .153 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ )  
ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อเพิื่�มีขึ�นิร้อยละ  
54.40 และ 3.70 เท�� (3.61 เท��) และ 
เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 43 ตันิ มูีลคุ�� 6.309 ล้�นิบ�ท  
ในิเด่้อนิมีถุิึนิ�ยนิ 2564 หร่อเพิื่�มีขึ�นิ 2.45 เท��  
และ 2.81 เท�� โด้ยปีั 2565 (มี.คุ. - มิี.ย.) 
ส�งออกรวมีปัริมี�ณ์ 290 ตันิ มูีลคุ�� 32.895 
ล้�นิบ�ท (0.971 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 สัำบปะรึดอบแห�ง (ท่ี่�ไม่ใช่�น่ำ�าตาลิ) 
 (รึหัสำ 08043000002)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์  

62 ตันิ มูีลคุ�� 10.849 ล้�นิบ�ท (0.318 ล้�นิ
เหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ) ปัริมี�ณ์ลด้ลงจ�ก  
77 ตันิ ในิเด่้อนิพื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อ 
ลด้ลงร้อยละ 19.70 ขณ์ะที�มูีลคุ��เพิื่�มีขึ�นิ 
จ�ก 7.591 ล้�นิบ�ท (0.227 ล้�นิเหรียญ 
ด้อลล�ห์สหรัฐ) ร้อยละ 42.92 (ร้อยละ  
40.09) และลด้ลงจ�กปัริมี�ณ์ 63 ตันิ  
ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อลด้ลงร้อยละ 
2.54 ขณ์ะที�มูีลคุ��เพิื่�มีจ�ก 8.284 ล้�นิบ�ท  
ร้อยละ 30.96 โด้ยปีั 2565 (มี.คุ. - มิี.ย.) 
ส�งออกรวมีปัริมี�ณ์ 429 ตันิ มูีลคุ�� 81.971 
ล้�นิบ�ท (2.486 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)
 สัำบปะรึดสำด (รึหัสำ 08043000001)
 เด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2565 ส�งออกปัริมี�ณ์ 
2,643 ตันิ มูีลคุ�� 57.796 ล้�นิบ�ท (1.691 
ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ) ลด้ลงจ�ก
ปัริมี�ณ์ 3,207 ตันิ มูีลคุ�� 68.260 ล้�นิบ�ท  
(2.038 ล้�นิเหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ) ในิเด่้อนิ
พื่ฤษภ�คุมี 2565 หร่อลด้ลงร้อยละ 17.59 
และร้อยละ 15.33 (ร้อยละ 17.03) และ
เพิื่�มีขึ�นิจ�กปัริมี�ณ์ 330 ตันิ มูีลคุ�� 7.808 
ล้�นิบ�ท ในิเด่้อนิมิีถุึนิ�ยนิ 2564 หร่อ 
เพิื่�มีขึ�นิ 7.00 เท�� และ 6.40 เท�� โด้ยปีั 2565 
(มี.คุ. - มิี.ย.) ส�งออกรวมีปัรมิี�ณ์ 18,150 ตันิ  
มูีลคุ�� 381.546 ล้�นิบ�ท (11.535 ล้�นิ 
เหรียญด้อลล�ห์สหรัฐ)

ความเคล่ิ�อน่ไหวของรึาคา 
สัำบปะรึดปรึะจ้ำาเด่อน่กรึกฎาคม  
2565 ม่ดังน่่� 
 คุ�ด้ว�� ร�คุ�สับปัะรด้โรงง�นิที�เกษตรกร
ข�ยได้้เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 6.22 บ�ท ลด้ลงจ�ก 
5.47 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�รอ้ยละ 13.71 
และเพิื่�มีขึ�นิจ�ก 5.63 บ�ท ในิชี�วงเดี้ยวกันิ
ของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 10.48
 คุ�ด้ว�� ร�คุ�สบัปัะรด้บรโิภคุที�เกษตรกร
ข�ยได้้เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 9.00 บ�ท เพิื่�มีขึ�นิ
จ�ก 8.13 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ  
1.070 และเพิื่�มีขึ�นิจ�ก 7.89 บ�ท ในิชี�วง
เดี้ยวกันิของปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 14.07 

เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 315 บ�ท ร�คุ�ทรงตัว
เท��กับปีัที�ผู้��นิมี�ร�คุ�ตำ��สุด้ - สูงสุด้ คุ่อ  
310 - 320 บ�ท/กิโลกรัมี

ร�คุ�ลด้ลงจ�กปีัที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 18.46 
ร�คุ�ตำ��สุด้ - สูงสุด้ คุ่อ 160 - 250 บ�ท
/กิโลกรัมี ส�วนิพื่ริกไทยด้ำ�-รอง มีีร�คุ� 
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 ด้้�นิก�รส�งออกเน่ิ�อสุกรแชี�เย็นิแชี�แข็ง
เด่้อนิ ก.คุ. 2565 มีีปัริมี�ณ์ 31.42 ตันิ  
มูีลคุ�� 5.28 ล้�นิบ�ท ลด้ลงจ�กเด่้อนิ มิี.ย.  
2565 มีีปัริมี�ณ์ 45.86 ตันิ มูีลคุ�� 6.64 
ล้�นิบ�ท คิุด้เป็ันิร้อยละ 31.49 และ 20.38 
ต�มีลำ�ดั้บ
 สำ�หรับก�รส�งออกเน่ิ�อสุกรแปัรรูปัเด่้อนิ  
ก.คุ. 2565 มีีปัริมี�ณ์ 406 ตันิ ลด้ลงจ�ก
เด่้อนิ มิี.ย. 2565 ที�มีีปัริมี�ณ์ 427 ตันิ  
คิุด้เป็ันิร้อยละ 4.80 ส�วนิมูีลคุ��ก�รส�งออก
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เด่้อนิ ก.คุ. 2565 มีีมูีลคุ�� 110.99 ล้�นิบ�ท  
เพิื่�มีขึ�นิจ�กเด่้อนิ มิี.ย. 2565 ที�มีีมูีลคุ��  
106.60 ล้�นิบ�ท คิุด้เป็ันิร้อยละ 4.11  
ตล�ด้ส�งออกที�สำ�คัุญคุ่อ ญี�ปุ่ันิ ฮ่�องกง

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉล่ิ�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 สุกร มีี ชีี วิต พัื่นิ ธ์ุผู้สมีนิำ��หนิัก  100 
กิโลกรัมีขึ�นิไปั ร�คุ�ที�เกษตรกรข�ยได้้เฉลี�ย 
ทั�งปัระเทศ กิโลกรัมีละ 103.89 บ�ท  
สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 103.12 บ�ท ของ
เด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 0.75 โด้ยแยกเป็ันิ
ร�คุ� ดั้งนีิ� ภ�คุเหน่ิอ กิโลกรัมีละ 96.24 บ�ท  
ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ กิโลกรัมีละ  
95.45 บ�ท ภ�คุกล�ง กิโลกรัมีละ  
109.08 บ�ท และภ�คุใต้ กิโลกรัมีละ 
104.15 บ�ท ส�วนิร�คุ�ลกูสุกรต�มีปัระก�ศ
ของบริษัท ซีึ่.พีื่. เฉลี�ยตัวละ 3,600 บ�ท 
ทรงตัวเท��กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

รึาคาขายส่ำงใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ร�คุ�ข�ยส�งสุกรมีีชีีวิต ณ์ แหล�งผู้ลิต 
ภ�คุกล�ง จ�กกรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ เฉลี�ย 
กิโลกรัมีละ 101.83 บ�ท สูงขึ�นิจ�ก 
กิโลกรัมีละ 100.50 บ�ท ของเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 1.32

สุักิร
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิิตการึค�า แลิะ 
รึาคาใน่ปรึะเที่ศ 
 ในิเด่้อนินีิ�สถึ�นิก�รณ์์ตล�ด้สุกร ร�คุ�สุกร 
ที�เกษตรกรข�ยได้้ลด้ลงจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�  
เน่ิ�องจ�กคุว�มีต้องก�รบริโภคุผู้ลผู้ลิต 
เน่ิ�อสกุรที�ออกสู�ตล�ด้มีีอัตร�ลด้ลง แนิวโนิม้ี
คุ�ด้ว��เด่้อนิหนิ้�ร�คุ�จะทรงตัวหร่อสูงขึ�นิ
เล็กน้ิอย

ไก่ิเนื์�อั
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิิต การึค�า  
แลิะรึาคาใน่ปรึะเที่ศ
 ในิเด่้อนินีิ�ร�คุ�ไก�เน่ิ�อที�เกษตรกรข�ยได้้ 
ลด้ลงจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี� เน่ิ�องจ�กคุว�มี
ต้องก�รของผูู้้บริโภคุมีีน้ิอยกว��ปัริมี�ณ์ 
ผู้ลผู้ลิตไก�เน่ิ�อและชิี�นิส�วนิต��งๆ ที�ออกสู�ตล�ด้  
แนิวโน้ิมีคุ�ด้ว��เด่้อนิหน้ิ�ร�คุ�จะทรงตัว
หร่อสูงขึ�นิเล็กน้ิอย 
 ด้้�นิก�รส�งออกเน่ิ�อไก�สด้แชี�เย็นิแชี�แข็ง
เด่้อนิ ก.คุ. 2565 มีีปัริมี�ณ์ 28,935 ตันิ  
ลด้ลงจ�กเด่้อนิ มิี.ย. 2565 มีีปัริมี�ณ์  
32,290 ตันิ คิุด้เปั็นิ ร้อยละ 10.39  
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ไข่่ไก่ิ
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิิต การึค�า  
แลิะรึาคาใน่ปรึะเที่ศ 
 ภ�วะตล�ด้ไข�ไก�เด่้อนินีิ� ร�คุ�ไข�ไก�
ที�เกษตรกรข�ยลด้ลงจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�  
เ น่ิ� องจ�กคุว�มีต้องก�รของ ผูู้้บริ โภคุ 
มีีน้ิอยกว��ผู้ลผู้ลิตไข�ไก�ในิท้องตล�ด้ แนิวโน้ิมี 
คุ�ด้ว��เด่้อนิหน้ิ�ร�คุ�ทรงตัวหร่อสูงขึ�นิ
เล็กน้ิอย
 ด้้�นิก�รส�งออกไข�ไก�สด้ เด่้อนิ ก.คุ.  
2565 ปัริมี�ณ์ 21.68 ล้�นิฟัอง มูีลคุ�� 
78.48 ล้�นิบ�ท ลด้ลงจ�กเด่้อนิ มิี.ย. 2565 
ปัริมี�ณ์ 29.27 ล้�นิฟัอง มูีลคุ�� 104.53 
ล้�นิบ�ท คิุด้เป็ันิร้อยละ 25.93 และ 
ร้อยละ 24.91 ต�มีลำ�ดั้บ ตล�ด้ส�งออก 
ที�สำ�คัุญ คุ่อ ฮ่�องกง สิงค์ุโปัร์ และเก�หลีใต้ 

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉล่ิ�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ 
 ร�คุ�ไข�ไก�ที� เกษตรกรข�ยได้้ เฉลี�ย
ทั�งปัระเทศร้อยฟัองละ 336 บ�ท สูงขึ�นิ 

ส�วนิมูีลคุ��ก�รส�งออกเด่้อนิ ก.คุ. 2565  
มีีมูีลคุ�� 3,632.54 ล้�นิบ�ท เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 
เด่้อนิ มิี.ย. 2565 ที�มีีมูีลคุ�� 3,539.91  
ล้�นิบ�ท คิุด้เป็ันิร้อยละ 2.63 
 ส�วนิก�รส�งออกไก�แปัรรูปั เด่้อนิ ก.คุ.  
2565 ปัริมี�ณ์ 57,124 ตันิ ลด้ลงจ�ก 
เด่้อนิ มิี.ย. 2565 ปัริมี�ณ์ 57,458 ตันิ  
คิุด้เป็ันิร้อยละ 0.58 ส�วนิมูีลคุ��ก�รส�งออก 
เด่้อนิ ก.คุ. 2565 มีีมูีลคุ�� 9,048.09  
ล้�นิบ�ท เพิื่�มีขึ�นิจ�กเด่้อนิ มิี.ย. 2565  

ที�มีีมีูลคุ�� 8,680.31 ล้�นิบ�ท คิุด้เป็ันิ 
ร้อยละ 4.24 ตล�ด้ส�งออกที�สำ�คัุญ คุ่อ  
ญี�ปุ่ันิ สหภ�พื่ยุโรปั และเก�หลีใต้

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉล่ิ�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คุ�ไก�เน่ิ�อที�เกษตรกรข�ยได้้เฉลี�ย 
ทั�งปัระเทศ กิโลกรัมีละ 49.23 บ�ท สูงขึ�นิ 
จ�กกิโลกรัมีละ 47.18 บ�ท ของเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 4.35 โด้ยแยกเปั็นิ 
ร�ยภ�คุ ดั้งนีิ�  ภ�คุเหน่ิอ กิโลกรัมีละ  

ร้อยฟัองละ 328 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� 
ร้อยละ 2.44 ภ�คุเหน่ิอ ร้อยฟัองละ 322 บ�ท  
ภ�คุตะวนัิออกเฉยีงเหน่ิอ ร้อยฟัองละ 332 บ�ท  

ภ�คุกล�ง  ร้อยฟัองละ  342  บ�ท  
ส� วนิภ�คุใ ต้ ร้ อยฟัองละ  337  บ�ท  
ส�วนิร�คุ�ลูกไก�ไข�ต�มีปัระก�ศของบริษัท ซีึ่.พีื่.  
ตัวละ 28.00 บ�ท สูงขึ�นิจ�กตัวละ  
26.00 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�รอ้ยละ 7.69

รึาคาขายส่ำงใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ร�คุ�ข�ยส�งไข�ไก� (เฉลี�ยเบอร์ 0-4)  
ในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�กกรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ  
เฉลี�ยร้อยฟัองละ 380 บ�ท สูงขึ�นิร้อยฟัองละ  
359 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 5.82 

42.00 บ�ท ภ�คุกล�ง กิโลกรัมีละ 50.61 บ�ท  
ภ�คุใต้ กิโลกรัมีละ 44.05 บ�ท ส�วนิร�คุ� 
ลูกไก�เน่ิ�อต�มีปัระก�ศของบรษัิท ซีึ่.พีื่ ร�คุ�
เฉลี�ยอยู�ที�ตัวละ 19.50 บ�ท  สูงขึ�นิจ�กตัวละ 
18.00 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 8.33

รึาคาขายส่ำงใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ร�คุ�ข�ยส�งไก�มีีชีีวิตหนิ้�โรงฆ่�� จ�ก 
กรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ เฉลี�ยกิโลกรัมีละ 46.50 บ�ท  
และร�คุ�ข�ยส�งไก�สด้เฉลี�ยกิโลกรัมีละ  
61.00 บ�ท ทรงตัวเท��กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี�
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ไข่่เป้ด็ 
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉล่ิ�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คุ�ไข�เป็ัด้ที�เกษตรกรข�ยได้้ เฉลี�ย 
ทั�งปัระเทศ เฉลี�ยร้อยฟัองละ 373 บ�ท  
สูงขึ�นิจ�กร้อยฟัองละ 372 บ�ท ของเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 0.27 โด้ยแยกเป็ันิร�ยภ�คุ 
ดั้งนีิ� ภ�คุเหน่ิอ ร้อยฟัองละ 397 บ�ท  
ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ ร้อยฟัองละ  
389 บ�ท ภ�คุกล�ง ร้อยฟัองละ 349 บ�ท 
ภ�คุใต้ ร้อยฟัองละ 347 บ�ท 

รึาคาขายส่ำงใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
 ร�คุ�ข�ยส�งไข�เป็ัด้ คุละ ณ์ แหล�งผู้ลิต
ภ�คุกล�ง จ�กกรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ เฉลี�ย 
ร้อยฟัองละ 425 บ�ท ลด้ลงจ�กรอ้ยฟัองละ  
414 บ�ท ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 2.66

โค์เนื์�อั
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉล่ิ�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ 
 ร�คุ�โคุ (ขนิ�ด้กล�ง) ที�เกษตรกรข�ยได้้  
เฉลี�ยทั�งปัระเทศกิโลกรัมีละ 100.53 บ�ท  
สูงขึ�นิจ�กกิโลกรัมีละ 100.20 บ�ท ของเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 0.33 โด้ยแยกเปั็นิ 
ร�ยภ�คุ ดั้งนีิ�  ภ�คุเหน่ิอ กิโลกรัมีละ  
98.54 บ�ท ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ  
กิโลกรัมีละ 103.08 บ�ท ภ�คุกล�ง  
กิโลกรัมีละ 92.27 บ�ท และภ�คุใต้  
กิโลกรัมีละ 109.07 บ�ท
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กิระบืัอั
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉลิ่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�คุ�กระบ่อ (ขนิ�ด้กล�ง) ที�เกษตรกร 
ข�ยได้้เฉลี�ยทั�งปัระเทศ กิโลกรมัีละ 81.91 บ�ท  
ลด้ลลงจ�กกิโลกรัมีละ 82.45 บ�ท ของเด่้อนิ 
ที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 0.65 โด้ยแยกเป็ันิ 
ร�ยภ�คุ ดั้งนีิ�  ภ�คุเหน่ิอ กิโลกรัมีละ  
91.67 บ�ท ภ�คุตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ  
กิโลกรัมีละ 80.03 บ�ท ส�วนิภ�คุกล�ง 
และภ�คุใต้ ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�

รายการ ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65 ก.คุ้. 65

(สุกร)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 90.63 97.34 100.63 101.37 103.12 103.89

ร�คุ�ข�ยส�ง ณ์ แหล�งผู้ลิต
ภ�คุกล�ง กรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ

71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 88.70 93.75 100.50 100.50 100.50 100.50 101.83

รายการ ก.คุ้. 64 ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65

(ไก�เน่ิ�อ)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 32.1 35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 41.32 42.65 42.20 43.61 47.18 49.23

ร�คุ�ข�ยส�งหน้ิ�โรงฆ่��กรมี
ก�รคุ้�ภ�ยในิ

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

รายการ ก.คุ้. 64 ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65

(ไข�ไก�)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 284 278 287 299 299 307 320 327 329 322 328 336

ร�คุ�ข�ยส�งตล�ด้กรุงเทพื่ฯ 
กรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ

305 308 313 285 326 347 362 366 350 343 359 380

รายการ ก.คุ้. 64 ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65

(ไข�เป็ัด้)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 354 354 357 364 365 365 369 369 368 369 372 373

ร�คุ�ข�ยส�งตล�ด้กรุงเทพื่ฯ 
กรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ

395 395 405 395 370 365 385 394 404 416 414 425

รายการ ก.คุ้. 64 ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65

(โคุเน่ิ�อ)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.56 99.81 100.25 99.89 100.05 100.20 100.53

รายการ ก.คุ้. 64 ส.คุ้. 64 ก.ย. 64 ติ.คุ้. 64 พื.ย. 64 ธ์.คุ้. 64 ม.คุ้. 65 ก.พื. 65 ม่.คุ้. 65 เม.ย. 65 พื.คุ้. 65 มิ.ย. 65

(กระบ่อ)ร�คุ�เกษตรกรข�ยได้้ 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 82.27 82.20 82.80 82.81 82.45 81.91

โดย นิ�งส�วจุฑ์�มี�ศ สังข์อุด้มี
นิ�ยด้รงคุ ติระด้ำ�รงค์ุกุล 

สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สำถาน่การึณ์สัำตว์น่ำ�าท่ี่�สำำาคัญ 
ปรึะจ้ำาเด่อน่กรึกฎาคม 2565  
แลิะแน่วโน่�ม
 1. สำถาน่การึณ์การึผู้ลิิตเด่อน่
กรึกฎาคม 2565
 สถึ�นิก�รณ์์ผู้ลผู้ลิตสัตว์นิำ��ในิเด่้อนิ

กรกฎ�คุมี พื่บว�� ไมี�มีีร�ยง�นิปัริมี�ณ์ 

สัตว์นิำ��ที�จำ�หนิ��ยในิตล�ด้กล�งองค์ุก�ร

สะพื่�นิปัล�กรงุเทพื่ฯ ในิขณ์ะที�ร�คุ�สตัวน์ิำ�� 

ที�เกษตรกรข�ยได้้ในิเด่้อนิกรกฎ�คุมีที�มีี  

แนิวโน้ิมีเพิื่�มีขึ�นิ คุ่อ กุ้งข�วแวนินิ�ไมี  

และปัล�ดุ้กบิ�กอุย ขณ์ะที� ปัล�ทู ปัล�ชี�อนิ  

และปัล�เป็ัด้ มีีแนิวโน้ิมีลด้ลง ส�วนิสัตว์นิำ��

ชีนิิด้อ่�นิ ๆ คุ่อ หมีึกกระด้อง ไมี�มีีร�ยง�นิ

ร�คุ� สถึ�นิก�รณ์์ข��วที�สำ�คัุญ ดั้งนีิ�

 UAE อ้ดหน้นนำ�ามันเชื�อเพืลิงสำาหรับั

ภาคุ้ประมง ขณ์ะท่ี่�ประเที่ศุกำาลังปรับั

เปล่�ยนส่้ภาคุ้ประมงเพืาะเล่�ยง

 เม่ี�อวันิที� 13 กรกฎ�คุมี 2565 มีีร�ยง�นิ

ข��วจ�ก Seafood Source ว�� ปัระเทศ

สหรัฐอ�หรับเอมิีเรตส์ (UAE) มีีแผู้นิในิก�ร

อุด้หนุินินิำ��มัีนิเช่ี�อเพื่ลิงสำ�หรับภ�คุปัระมีง

โด้ยเฉพื่�ะก�รทำ�ปัระมีงที�ได้้จ�กก�รจับ  

หลังจ�กที�องคุ์ก�รก�รคุ้�โลก (WTO)  

มีีก�รห�ร่อเกี�ยวกับร��งที�เกี�ยวข้องกับก�ร

ปัระมีงที�ผิู้ด้กฎหมี�ย ข�ด้ก�รร�ยง�นิ  

และไร้ก�รคุวบคุุมี (IUU) และก�รจำ�กัด้พ่ื่�นิที�

ก�รจับปัล�ที�เข้มีงวด้ ซึึ่�ง WTO พื่ย�ย�มี

เจรจ�เกี�ยวกับปัระเด็้นิข้อห�ร่อนีิ�หล�ยคุรั�ง  

และได้้ ข้อสรุปัล�� สุด้ในิที�ปัระชุีมีวันิที�  

14 มิีถุึนิ�ยนิ 2565 ว�� ร��งข้อกำ�หนิด้ 

ก�รอุด้หนุินิสำ�หรับภ�คุปัระมีงนัิ�นิ แต�ละ

ปัระเทศที�เป็ันิสมี�ชิีกยังคุงเดิ้นิหน้ิ�ในิก�ร

จำ�กัด้จำ�นิวนิเร่อและพ่ื่�นิที�ก�รทำ�ปัระมีง 

ที�อยู�นิอกเหน่ิอนิ��นินิำ��ของปัระเทศสมี�ชิีก

ต�อไปั เพ่ื่�อให้เกิด้คุว�มีสมีดุ้ลของทรัพื่ย�กร

ปัระมีงท�งทะเล เพ่ื่�อรับข้อสนัิบสนุินิและ

เป็ันิไปัต�มีข้อกำ�หนิด้และหลักเกณ์ฑ์์ 

ของ IUU ต�อไปั ซึึ่�งรัฐบ�ล UAE ได้้ว�งแผู้นิ

เกี�ยวกับก�รอุด้หนิุนินิำ��มัีนิเช่ี�อเพื่ลิงให้กับ

ชี�วปัระมีงจำ�นิวนิ 500 ร�ยในิปัี 2565 

สำ�หรับระยะสั�นิ เพ่ื่�อชี�วยรองรับก�รเติบโต

ของภ�คุปัระมีง ซึึ่�งเฉลี�ยได้้จ�กก�รจับ

ปัระมี�ณ์ปีัละ 73,000 ตันิ และก�รเติบโต

ที�เพิื่�มีขึ�นิจ�กก�รขย�ยพ่ื่�นิที�สำ�หรับก�ร 

ทำ�ปัระมีงเพื่�ะเลี�ยงจ�กก�รที�คุว�มีตอ้งก�ร

ก�รบริโภคุอ�ห�รทะเลที�เพิื่�มีขึ�นิด้้วย 

 2. สำถาน่การึณ์การึตลิาด
เด่อน่กรึกฎาคม 2565
 ส่ว์นแบั่ งติลาดท้ี่น่ าของเว่์ยดนาม 

เพิื�มขึ�นเท่ี่าตัิว์

 เม่ี�อวันิที� 13 กรกฎ�คุมี 2565 มีีร�ยง�นิ

จ�ก Vietnam Association of Seafood 

Exporters and Importers ว�� หลังจ�ก 

ที�เวียด้นิ�มีเข้�ร�วมีเป็ันิสมี�ชิีกท�งก�รคุ้�

ต�มีกรอบคุว�มีร�วมีม่ีอข้อตกลงคุว�มีเข้�ใจ

และคุว�มีคุ่บหน้ิ�เพ่ื่�อหุ้นิส�วนิข้�มีแปัซึ่ิฟิัก 

(CPTPP) ซึึ่�งมีีผู้ลตั�งแต�เด่้อนิมีกร�คุมี 2562 

ส�งผู้ลให้ก�รส�งออกทูนิ��ของเวียด้นิ�มีไปัยัง

ชิีลีเพิื่�มีขึ�นิเป็ันิเท��ตัว แม้ีว��ก�รระบ�ด้ของ

โคุวิด้ - 19 ที�ผู้��นิมี�จะกระทบตล�ด้ส�งออก

ที�สำ�คัุญของเวียด้นิ�มี แต�ก�รส�งออกทูนิ��

ของเวียด้นิ�มีไปัยังชิีลี ยังคุงเติบโตอย��ง 

ต�อเน่ิ�อง โด้ยเฉพื่�ะก�รส�งออกในิปีั 2565 

ที�ยอด้ส�งออกทูนิ��เพิื่�มีขึ�นิต�อเน่ิ�องเป็ันิเวล�  

5 เด่้อนิติด้ต�อกันิซึึ่�งมีีมูีลคุ��ส�งออกรวมี 

กว�� 4 ล้�นิด้อลล�ร์สหรัฐฯ เพิื่�มีขึ�นิเก่อบ

ร้อยละ 60 เม่ี�อเทียบกับชี�วงเวล�เดี้ยวกันิ

ของปีั 2564 และเพิื่�มีขึ�นิกว��เท��ตัวเม่ี�อเทียบ

กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี� โด้ยชิีลีมีีคุว�มีต้องก�ร 

ในิก�รนิำ�เข้�ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ทูนิ��จ�กเวียด้นิ�มีมี�ก  

โด้ยเฉพื่�ะเน่ิ�อทูนิ��แชี�แข็ง ซึึ่�งคิุด้เป็ันิ 

ร้อยละ 87 ของผู้ลิตภัณ์ฑ์์ทูนิ��ทั�งหมีด้ 

ที�ชิีลีนิำ�เข้�จ�กเวียด้นิ�มี ทำ�ให้เห็นิชัีด้ว�� 

CPTPP เป็ันิโอก�สสำ�คัุญสำ�หรับเวียด้นิ�มี

ในิก�รขย�ยธุรกิจและขย�ยตล�ด้ส�งออก

ทูนิ��ไปัยังกลุ�มีปัระเทศละตินิอเมีริก� 

ได้้มี�กขึ�นิ เชี�นิ ชิีลี ที� มีีส�วนิแบ�งตล�ด้ 

สูงถึึงร้อยละ 42 เพิื่�มีขึ�นิจ�กร้อยละ 21  

ของปีัที�ผู้��นิมี� นิอกจ�กนีิ� เป็ันิผู้ลจ�ก 

อีกปััจจัยที�เกี�ยวข้องคุ่อคุ��ขนิส�งท�งเร่อ 

ที�ถูึกลง ทำ�ให้เวียด้นิ�มีได้้เปัรียบท�งก�รคุ้� 

เป็ันิอย��งมี�ก 

 3. ความเคล่ิ�อน่ไหวของรึาคา
เด่อน่กรึกฎาคม 2565
 ร�คุ�สัตว์นิำ��ที�สำ�คัุญบ�งชีนิิด้ในิเด่้อนิ

กรกฎ�คุมี 2565 มีีคุว�มีเคุล่�อนิไหว ดั้งนีิ�

 3.1 ก้�งขาว์แว์นนาไมขนาด 60 - 70 ตัิว์/กก.

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้กิโลกรัมีละ  

150.27 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 147.99  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 1.54

 ร � คุ � ข � ย ส� ง กุ้ ง ข � ว ข นิ � ด้ ก ล � ง  

(70 ตัว/กก.) จ�กตล�ด้ทะเลไทย กิโลกรมัีละ  

155.21 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 143.60  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 4.30
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 3.2 ปลาหมึกกระดองสดขนาดกลาง

 ไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้  

ขณ์ะที� ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ  

จ�กองค์ุก�รสะพื่�นิปัล� กิโลกรัมีละ  

244.48 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 260.00  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 6.35

 3.3 ปลาท้ี่สดขนาดกลาง

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้กิโลกรัมีละ  

66.23 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 68.92 บ�ท/กิโลกรัมี  

ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 3.90

 ร�คุ�ข�ยส�งปัล�ทูในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ 

จ�กองค์ุก�รสะพื่�นิปัล� กิโลกรัมีละ 85.00 บ�ท  

ร�คุ�ทรงตัวจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

 3.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้กิโลกรัมีละ  

81.48 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 81.61 บ�ท/กิโลกรัมี  

ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 0.16

 ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�ก

องค์ุก�รสะพื่�นิปัล� กิโลกรัมีละ 120.00 บ�ท  

ร�คุ�ทรงตัวเท��กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

 3.5 ปลาด้กบิั�กอ้ยสดขนาด 3 - 4 ตัิว์/กก.

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้กิโลกรัมีละ  

55.48 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 54.50  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 1.80

 ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�ก

องค์ุก�รสะพื่�นิปัล� กิโลกรัมีละ 80.00 บ�ท  

ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 75.00 บ�ท/กิโลกรัมี  

ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี�ร้อยละ 6.67

 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยปัล�เปั็ด้ได้้

กิโลกรัมีละ 6.88 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 7.90 

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ  

12.91

 ร�คุ�ข�ยส�งปัล�ป่ันิชีนิิด้โปัรตีนิ 60% 

ขึ�นิไปั เบอร์ 2 ในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�ก 

กรมีก�รคุ้�ภ�ยในิ กิโลกรัมีละ 38.00 บ�ท  

ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 37.10 บ�ท/กิโลกรัมี  

ของเด่้อนิที�ผู้��นิมี� ร้อยละ 2.43

 4. แน่วโน่�มของรึาคาเด่อน่
สิำงหาคม 2565
 จ�กก�ร ศึกษ� วิ เคุร�ะ ห์ท�งส ถิึ ติ  

คุ�ด้คุะเนิแนิวโนิ้มีของร�คุ�เด่้อนิสิงห�คุมี   

2565 ดั้งนีิ�

 4.1 ก้�งขาว์แว์นนาไมขนาด 70 ตัิว์/กก.

 คุ�ด้ว��ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้คุ�ด้ว��

จะกิโลกรัมีละ 155.00 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิ

จ�ก 150.27 บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิ

ร้อยละ 3.15

 ร�คุ�ข�ยส�งกุ้งข�ว (70 ตัว/กก.) จ�ก

ตล�ด้ทะเลไทย จ.สมุีทรส�คุรคุ�ด้ว�� 

จะกิโลกรัมีละ 160.00 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิ

จ�ก 155.21 บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิ

ร้อยละ 3.09

 4.2 ปลาหมึกกระดองสด

 คุ�ด้ว�� จะไมี�มีีร�ยง�นิร�คุ�ที�ชี�วปัระมีง 

ข�ยได้้ ขณ์ะที�ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ  

จ�กองค์ุก�รสะพื่�นิปัล�คุ�ด้ว��จะกิโลกรัมีละ  

210.00 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 244.48  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 14.10

 4.3 ปลาท้ี่สดขนาดกลาง

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้คุ�ด้ว��จะ 

กิโลกรัมีละ 69.75 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 68.92  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 1.20

 ร�คุ�ข�ยส�งปัล�ทูในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ 

จ�กองค์ุก�รสะพื่�นิปัล� กิโลกรัมีละ 85.00 บ�ท  

ร�คุ�ทรงตัวจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

 4.4 ปลาช่อนสดขนาดกลาง

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้คุ�ด้ว��จะ 

กิโลกรมัีละ 81.73 บ�ท ร�คุ�เพิื่�มีขึ�นิจ�ก 81.48  

บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 0.30

 ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ คุ�ด้ว�� 

จะกิโลกรัมีละ 120.00 บ�ท ร�คุ�ทรงตัว

จ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

 4.5 ปลาด้กบิั�กอ้ย

 ร�คุ�ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้ กิโลกรัมีละ  

53.85 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก 55.48 บ�ท/กิโลกรัมี 

ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 2.90

 ร�คุ�ข�ยส�งในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�ก

องค์ุก�รสะพื่�นิปัล�คุ�ด้ว��จะกิโลกรัมีละ 

80.00 บ�ท ร�คุ�ทรงตัวจ�กเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น

 ร�คุ�ปัล�เป็ัด้ที�ชี�วปัระมีงข�ยได้้คุ�ด้ว�� 

จะกิโลกรัมีละ 6.86 บ�ท ร�คุ�ลด้ลงจ�ก  

6.88 บ�ท/กิโลกรัมี ของเด่้อนิก�อนิร้อยละ 0.30

 ร�คุ�ปัล�ป่ันิเบอร์ 2 ชีนิิด้โปัรตีนิ 60% 

ขึ�นิไปั ในิตล�ด้กรุงเทพื่ฯ จ�กกรมีก�รคุ้�

ภ�ยในิ คุ�ด้ว��จะกิโลกรัมีละ 38.00 บ�ท 

ร�คุ�ทรงตัวเท��กับเด่้อนิที�ผู้��นิมี�

โดย นิ�งวรมี� นิพื่รัตน์ิ
นิ�ยปัวเรศ เม่ีองสมีบัติ

นิ�งส�วชีญ�ด้� อ�จสุโพื่ธิ�
สำ�นัิกวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 25.00 80.00

ส.คุ. 25.00 80.00

ก.ย. 25.00 80.00

ต.คุ. 25.00 80.00

พื่.ย. 34.40 80.00

ธ.คุ. 38.06 80.00

มี.คุ. 65 48.68 80.00

ก.พื่. 54.51 80.00

มีี.คุ. 61.66 80.00

เมี.ย. 59.29 80.00

พื่.คุ. 59.02 71.72

มิี.ย. 54.50 75.00

ก.คุ. 55.48 80.00

เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 76.36 140.00

ส.คุ. 77.15 140.00

ก.ย. 78.54 140.00

ต.คุ. 78.28 140.00

พื่.ย. 78.17 140.00

ธ.คุ. 78.93 140.00

มี.คุ. 65 81.66 140.00

ก.พื่. 79.60 140.00

มีี.คุ. 81.37 140.00

เมี.ย. 79.37 140.00

พื่.คุ. 80.42 123.45

มิี.ย. 81.61 120.00

ก.คุ. 81.48 120.00

เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 134.84 128.65

ส.คุ. 126.04 119.60

ก.ย. 123.71 120.00

ต.คุ. 127.49 129.17

พื่.ย. 146.90 153.60

ธ.คุ. 163.29 170.20

มี.คุ. 65 178.24 184.78

ก.พื่. 178.17 179.05

มีี.คุ. 166.31 158.52

เมี.ย. 151.99 139.69

พื่.คุ. 148.12 143.60

มิี.ย. 147.99 148.81

ก.คุ. 150.27 155.21
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เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 100.00 220.00

ส.คุ. 104.00 220.00

ก.ย. 150.00 185.33

ต.คุ. 110.00 180.00

พื่.ย. 100.00 180.00

ธ.คุ. 100.00 180.00

มี.คุ. 65 100.00 180.00

ก.พื่. - 180.00

มีี.คุ. - 180.00

เมี.ย. - 180.00

พื่.คุ. - 246.21

มิี.ย. - 260.00

ก.คุ. - 244.48

เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 7.70 32.00

ส.คุ. 6.62 32.67

ก.ย. 6.57 33.00

ต.คุ. 6.56 33.83

พื่.ย. 6.57 33.77

ธ.คุ. 6.58 32.40

มี.คุ. 65 8.07 32.00

ก.พื่. 6.89 32.42

มีี.คุ. 6.99 34.13

เมี.ย. 7.90 36.00

พื่.คุ. 6.83 36.00

มิี.ย. 7.90 37.10

ก.คุ. 6.88 38.00

เดือน ราคุ้าเกษติรกร ราคุ้าขายส่ง

ก.คุ. 64 79.38 85.00

ส.คุ. 66.40 85.00

ก.ย. 72.22 85.00

ต.คุ. 73.35 85.00

พื่.ย. 71.22 85.00

ธ.คุ. 70.79 85.00

มี.คุ. 65 70.51 85.00

ก.พื่. 66.65 85.00

มีี.คุ. 66.28 85.00

เมี.ย. 67.72 85.00

พื่.คุ. 69.89 85.00

มิี.ย. 68.92 85.00

ก.คุ. 66.23 85.00
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กิรมป้ระมง…เตือัน์เกิษตรกิรเฝ้้าระวัิงสััตว์ิน์ำ�าใน์ช่วิงฤดูฝ้น์  
แน์ะวิางแผน์กิารเล่�ยง หมั�น์ตรวิจคุ์ณ์ภาพัน์ำ�า ช่วิยลดค์วิามสูัญเส่ัยได้

 เมื�อัวัิน์ท่ั� 19 กิรกิฎาค์ม 2565 ดร. ถึาวิร ทััน์ใจ รอังอัธิบัด่กิรมป้ระมง  
ใน์ฐาน์ะโฆษกิกิรมป้ระมง เปิ้ดเผยว่ิา ด้วิยข่ณ์ะน่์�หลายพืั�น์ท่ั�ข่อังป้ระเทัศไทัย 
เริ�มม่ฝ้น์ตกิอัย่างต่อัเนื์�อัง ป้ระกิอับักัิบัหย่อัมค์วิามกิดอัากิาศตำ�ากิำาลังแรง 
ป้กิค์ลุมบัริเวิณ์ทัะเลจ่น์ใต้ตอัน์บัน์ได้ทัว่ิค์วิามรุน์แรงขึ่�น์ ส่ังผลให้ 
ม่โอักิาสัเกิิดฝ้น์ตกิเพิั� มขึ่�น์และม่ฝ้น์ตกิหนั์กิถึึงหนั์กิมากิเกืิอับัทุักิพืั� น์ท่ั�  
จึงอัาจก่ิอัให้เกิิดสัภาวิะน์ำ�าท่ัวิมฉัับัพัลัน์ น์ำ�าป่้าไหลหลากิ และน์ำ�าล้น์ตลิ�ง  
กิรมป้ระมงจึงข่อัแจ้งเตือัน์เกิษตรกิรผู้เพัาะเล่�ยงสััตว์ิน์ำ�าให้เฝ้้าระวัิง  
และหล่กิเล่�ยงค์วิามเส่ัยหายท่ั�อัาจเกิิดขึ่�น์ โดยป้ฏิิบััติตามค์ำาแน์ะน์ำา ดังน่์�

 1. ว�งแผู้นิก�รเลี�ยงสัตวน์ิำ��ใหเ้หมี�ะสมี

กับสภ�พื่พ่ื่�นิที�และฤดู้ก�ล เพ่ื่�อให้ส�มี�รถึ

จับสัตว์นิำ��ได้้ก�อนิฤดู้นิำ��หล�ก โด้ยเล่อกซ่ึ่�อ

ลูกพัื่นิธ์ุสัตว์นิำ��ที�แข็งแรงและทนิต�อโรคุ 

จ�กฟั�ร์มีที� ไ ด้้มี�ตรฐ�นิปัล�อยสัตว์นิำ�� 

ลงเลี�ยงในิอัตร�คุว�มีหนิ�แนิ�นิที�เหมี�ะสมี

หร่อน้ิอยกว��ปักติ และคุวรทยอยจับสัตวน์ิำ��

ที�ได้้ขนิ�ด้ขึ�นิจำ�หนิ��ยหร่อบริโภคุ เพ่ื่�อชี�วย

ลด้ปัริมี�ณ์สัตว์นิำ��ที�อ�จสูญเสียได้้

ที�จำ�เป็ันิต�อก�รเจริญเติบโต เชี�นิ โปัรไบโอติก  

วิต�มิีนิซีึ่ วิต�มิีนิรวมี แร�ธ�ตุ เป็ันิต้นิ

 4. ว�งแผู้นิจัด้ก�รคุุณ์ภ�พื่นิำ��อย��ง

มีีปัระสิทธิภ�พื่ โด้ยคุวบคุุมีปัริมี�ณ์และ

คุุณ์ภ�พื่นิำ��ให้เหมี�ะสมี ได้้แก� ก�รรักษ�

ปัริมี�ณ์นิำ��ให้พื่อเหมี�ะ หร่อปัริมี�ณ์ 2 ในิ 3  

ส�วนิของบ�อเลี�ยงสัตว์นิำ�� ห�กสภ�พื่อ�ก�ศปิัด้  

มีีฝ้นิตก ปัริมี�ณ์ออกซิึ่เจนิในินิำ��ลด้ลงอย��ง

ฉับพื่ลันิ เกษตรกรคุวรเพิื่�มีปัริมี�ณ์ออกซิึ่เจนิ

 2. ปัรับปัรุงและเสริมีคัุนิบ�อ ขุด้ร�อง

ระบ�ยนิำ��และลอกตะกอนิด้นิิ เพ่ื่�อใหน้ิำ��ไหล

เข้�ออกอย��งสะด้วก พื่ร้อมีทั�งตรวจสอบ

คุว�มีแข็งแรงของกระชัีงอยู�เสมีอ และจัด้ว�ง

กระชัีงให้มีีระยะห��งกนัิ เพ่ื่�อให้นิำ��หมุีนิเวียนิ

ถึ��ยเทได้้สะด้วก

 3. เล่อกใช้ีอ�ห�รคุุณ์ภ�พื่ด้ี มีีเลข

ทะเบียนิรับรอง และให้อ�ห�รในิปัริมี�ณ์

ที�เหมี�ะสมี เสริมีส�รอ�ห�รหร่อวิต�มีินิ 
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ในินิำ��โด้ยก�รเปิัด้เคุร่�องตีนิำ��หร่อใช้ีเคุร่�อง 

สูบนิำ��ในิบ�อพื่�นิให้สัมีผัู้สอ�ก�ศ ส�วนิกรณ์ี 

ที�ฝ้นิตกหนัิก คุ��คุว�มีเป็ันิกรด้เป็ันิด้��ง (pH) 

ในิบ�อเลี�ยงสัตว์นิำ��จะมีีคุ��ลด้ลง คุวรโรยปูันิ

ข�วหร่อปูันิมี�ร์ล เพ่ื่�อคุวบคุุมีคุ�� pH และ 

เติมีเกล่อแกงเพ่ื่�อลด้คุว�มีเคุรียด้ของสัตว์นิำ�� 

ในิอัตร�ที�เหมี�ะสมี

 5. ระหว��งเลี�ยงคุวรทำ�สะอ�ด้พ่ื่�นิบ�อ

หร่อกระชีังอย��งสมีำ��เสมีอ เพ่ื่�อลด้ปัริมี�ณ์

ส�รอินิทรีย์ เศษอ�ห�ร มูีลของเสีย ซึึ่�งเป็ันิ 

แหล�งอ�ห�รและที�อยู�อ�ศัยของปัรสิต รวมีถึึง 

เช่ี�อโรคุต��ง ๆ

 6. หมัี�นิตรวจสุขภ�พื่สัตว์นิำ��อย��งสมีำ��เสมีอ  

กรณี์มีีสัตว์นิำ��ป่ัวยต�ยคุวรกำ�จัด้โด้ยก�ร 

ฝั้งหร่อเผู้� ไมี�คุวรทิ�งซึ่�กสัตว์นิำ��ที�ป่ัวย

บริเวณ์บ�อหร่อกระชัีงที�เลี�ยง เน่ิ�องจ�ก 

จะเป็ันิแหล�งแพื่ร�กระจ�ยของเช่ี�อโรคุ

 ทั�งนีิ� ในิพ่ื่�นิที�ที�มีีฝ้นิตกอย��งต�อเน่ิ�อง 

อ�จทำ�ให้คุุณ์ภ�พื่นิำ��เปัลี�ยนิแปัลงกะทันิหนัิ  

ส�งผู้ลให้สัตว์นิำ��ทั�งในิบ�อดิ้นิและกระชัีง 

ปัรับตัวไมี�ทันิ ทำ�ให้เกิด้โรคุหร่อต�ยอย��ง 

ฉับพื่ลันิได้้ เกษตรกรคุวรหมัี�นิสังเกต

พื่ฤติกรรมีของสัตว์นิำ�� เชี�นิ ก�รกินิอ�ห�ร  

ก�รว��ยนิำ�� ลักษณ์ะอ�ก�รภ�ยนิอก ห�กพื่บ 

คุว�มีผิู้ด้ปักติให้รีบห�ส�เหตุและแก้ไข  

ห�กไมี�ส�มี�รถึวินิิจฉัยโรคุได้้ด้้วยตนิเอง  

ให้รีบปัรึกษ�ผูู้้เชีี�ยวชี�ญที�มีีปัระสบก�รณ์์

ด้้�นิโรคุและด้้�นิก�รจัด้ก�รคุุณ์ภ�พื่สัตว์นิำ��  

ซึึ่�งสิ�งที�เกษตรกรคุวรเฝ้้�ระวังในิชี�วงฤดู้ฝ้นิ คุ่อ

 1. โรคุที�เกิด้จ�กปัรสิตในิปัล� เชี�นิ เห็บ

ระฆั่ง ปัลิงใส เห็บปัล� สังเกตุได้้จ�กปัล� 

จะมีีอ�ก�รซึ่มึี ผู้อมีไมี�คุ�อยกินิอ�ห�ร ว��ยนิำ�� 

ผิู้ด้ปักติ ขับเม่ีอกออกมี�มี�ก มีีแผู้ลเล่อด้

ออกที�ลำ�ตัว เกษตรกรส�มี�รถึกำ�จัด้ปัรสิต

ภ�ยนิอกได้้โด้ยก�รใช้ีฟัอร์มี�ลีนิในิปัริมี�ณ์ 

25 - 50 มิีลลิลิตร (ซีึ่ซีึ่) ต�อนิำ�� 1 ตันิ (1,000 

ลิตร) หร่อใช้ีด้��งทับทิมี 1 - 2 กรัมีต�อนิำ��  

1 ตันิ (1,000 ลิตร) แชี�ทิ�งไว้นิ�นิ 1 วันิ  

จ�กนัิ�นิให้ทำ�ก�รเปัลี�ยนิถึ��ยนิำ��ที�ผู้สมีฟัอร์มี�ลีนิ  

หร่อด้��งทับทิมีโด้ยทำ�ซึ่ำ��อีก 2 - 3 คุรั�ง

 2. โรคุที�เกิด้จ�กแบคุทีเรียในิปัล� เชี�นิ  

โรคุที�เกิด้จ�กเช่ี�อแอโรโมีแนิสในิปัล�นิิล 

เป็ันิต้นิ สังเกตุได้้โด้ยปัล�จะมีีแผู้ลตกเล่อด้

ต�มีลำ�ตัวและคุรีบ ท้องบวมี คุวรนิำ�ปัล� 

มี�ตรวจวินิิจฉัยชีนิิด้ของแบคุทีเรียและทด้สอบ 

คุว�มีไวต�อย�ต้�นิจุลชีีพื่ต�อแบคุทีเรียที�จะใช้ี 

ในิก�รรักษ�

 3. โรคุไวรัสในิปัล� เชี�นิ โรคุ TiLV เป็ันิต้นิ  

สังเกตุได้้จ�กปัล�มีีก�รจะว��ยนิำ��ผิู้ด้ปักติ  

มีีแผู้ลที�ลำ� ตัว อัตร�ก�รต�ยสูง ทั� ง นีิ�  

ไมี�มีีก�รรักษ�โรคุไวรัสชีนิิด้นีิ� แต�ป้ัองกันิได้้

โด้ยให้คุวบคุุมีคุุณ์ภ�พื่นิำ��และก�รใหอ้�ห�ร

ที�เหมี�ะสมี

 4. คุุณ์ภ�พื่นิำ��ที� เปัลี�ยนิแปัลงอย��ง

กะทันิหันิ เชี�นิ อุณ์หภูมิี คุว�มีเป็ันิกรด้

เป็ันิด้��ง ตะกอนิในินิำ��มี�กขึ�นิ หร่อตะกอนิ

แขวนิลอยในินิำ��สูง ทำ�ให้ก�รแลกเปัลี�ยนิ 

ออกซิึ่เจนิของเหง่อกลด้ลง ปัล�จะมีีพื่ฤติกรรมี 

ลอยหัว เปิัด้ - ปิัด้กระพุ้ื่งแก้มีเร็ว

 นิอกจ�กนีิ� ในิชี�วงฤดู้ฝ้นิ เกษตรกรผูู้เ้ลี�ยง

กุ้งมัีกปัระสบปััญห�คุว�มีเคุ็มีและอุณ์หภูมิี

ของนิำ��ที�แปัรปัรวนิอ�จทำ�ให้เกิด้โรคุในิกุ้ง  

เชี�นิ ตัวแด้งด้วงข�ว ทอร�� และโรคุอ่�นิ ๆ  

โด้ยปััญห�ที� มัีก เ กิด้ กับ ผูู้้ เ ลี� ยง กุ้ ง  คุ่อ  

1. กุ้งกินิอ�ห�รน้ิอยลง มีีผู้ลกับก�รเจริญ

เติบโตของกุ้ง และห�กอ�ห�รเหล่อตกคุ้�ง

ที�บ�อ จะทำ�ให้ปัริมี�ณ์ออกซิึ่เจนิในิบ�อลด้ลง  

เกิด้ปััญห�ต�อสุขภ�พื่กุ้งได้้ 2. แพื่ลงก์ตอนิ

ทัั�งน่์� ใน์พืั�น์ท่ั�ท่ั�ม่ฝ้น์ตกิอัย่างต่อัเนื์�อัง อัาจทัำาให้คุ์ณ์ภาพัน์ำ�า
เป้ล่�ยน์แป้ลงกิะทััน์หัน์ ส่ังผลให้สััตว์ิน์ำ�าทัั�งใน์บ่ัอัดิน์

และกิระชังป้รับัตัวิไม่ทััน์ ทัำาให้เกิิดโรค์หรือัตาย
อัย่างฉัับัพัลัน์ได้ เกิษตรกิรค์วิรหมั�น์สัังเกิตพัฤติกิรรม
ข่อังสััตว์ิน์ำ�า เช่น์ กิารกิิน์อัาหาร กิารว่ิายน์ำ�า ลักิษณ์ะอัากิารภายน์อักิ 

หากิพับัค์วิามผิดป้กิติให้ร่บัหาสัาเหตุและแก้ิไข่

บ�งส�วนิต�ยเนิ่�องจ�กปัรมิี�ณ์นิำ��ฝ้นิที�ตกลง

ในิบ�อ ทำ�ให้นิำ��เกิด้ตะกอนิขุ�นิ ส�งผู้ลให้เกิด้ 

ก�รอุด้ตันิในิเหง่อกกุ้ง ทำ�ให้เหง่อกกุ้ง 

มีีสีเข้มีขึ�นิและติด้เช่ี�อแบคุทีเรีย สังเกตได้้

จ�กกุ้งมีีพื่ฤติกรรมีว��ยเก�ะต�มีขอบบ�อ  

3. ในิกรณี์ที�ฝ้นิตกติด้ต�อกันิหล�ยวันิ ส�งผู้ล

ให้นิำ��มีีอุณ์หภูมิีตำ�� ภูมิีคุุ้มีกันิของกุ้งจะลด้ลง  

มัีกพื่บกุ้งป่ัวยเป็ันิโรคุไวรัสตัวแด้งด้วงข�ว

ระบ�ด้อย��งรุนิแรง

 รองอธิบดี้กรมีปัระมีง กล��วเพิื่�มีเติมีว�� 

แนิะนิำ�ให้เกษตรกรติด้ต�มีข��วส�รก�ร

พื่ย�กรณ์์อ�ก�ศ

 จ�กท�งร�ชีก�รอย��งใกล้ชิีด้ ห�กปัระสบ 

ปััญห�ในิก�รเพื่�ะเลี�ยงสัตว์นิำ��ส�มี�รถึ

ขอรับคุำ�แนิะนิำ�ได้้ที�  สำ�นัิกง�นิปัระมีง

อำ�เภอ/จังหวัด้ ศูนิย์วิจัยและพัื่ฒนิ�ก�ร

เพื่�ะเลี�ยงสัตว์นิำ��จ่ด้/ชี�ยฝั้�ง ศูนิย์วิจัย

และพัื่ฒนิ�ปัระมีงนิำ��จ่ด้/ทะเล ทุกแห�ง 

ทั�วปัระเทศ และกองวจัิยและพื่ฒันิ�สุขภ�พื่

สัตวน์ิำ�� กรุงเทพื่มีห�นิคุร โทร. 0 2561 5412 

เว็บไซึ่ต์ https://www4.fisheries.go.th 

หร่อ Line ID : 443kvkee
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ข�าวที�น�าสนใจ



รึาคาขายปล่ิก (เงิน่สำด) พัิน่ธ์ุิสุำกรึ ไก่แลิะเป็ดใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
หนิ�วย : บ�ท/ตัว

รายการ
2564 2565

มิ.ย ก.คุ้. ส.คุ้. ก.ย. ติ.คุ้. พื.ย. ธ์.คุ้. ม.คุ้. ก.พื. ม่.คุ้. เม.ย. พื.คุ้. มิ.ย.

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

ลูกไก�ไข�อ�ยุ 1 วันิ 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

ลูกไก�เน่ิ�ออ�ยุ 1 วันิ 10.50 10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

ลูกเป็ัด้ไข�ซีึ่พีื่ 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

ท่ี่�มา : สมี�คุมีผูู้้ผู้ลิตอ�ห�รสัตว์ไทย

รึาคาขายส่ำง (เงิน่สำด) อาหารึสัำตว์สำำาเร็ึจ้ร้ึปใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯ
หนิ�วย : บ�ท/30 ก.ก.

รายการ
2564 2565

มิ.ย ก.คุ้. ส.คุ้. ก.ย. ติ.คุ้. พื.ย. ธ์.คุ้. ม.คุ้. ก.พื. ม่.คุ้. เม.ย. พื.คุ้. มิ.ย.

หัว์อาหาร 

ไก�รุ�นิ - เน่ิ�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก�รุ�นิ - ไข� 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก�ไข� 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูีเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูีรุ�นิ 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูีเน่ิ�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ัด้ไข� 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสำาเร็จัร้ปผง 

ไก�ไข� 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อาหารสำาเร็จัร้ปเม็ด

ไก�เล็ก - ไข� 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูีเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูีรุ�นิขุนิ 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูีเน่ิ�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ัด้เล็กไข� 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท่ี่�มา : www.cpffeed.com

รึาคาขายส่ำง (เงิน่สำด) ปุย๋ท่ี่�สำำาคัญใน่ตลิาดกรุึงเที่พิฯรึายเด่อน่
หนิ�วย : บ�ทต�อตันิ

ชนิดป้�ย
2564 2565

มิ.ย ก.คุ้. ส.คุ้. ก.ย. ติ.คุ้. พื.ย. ธ์.คุ้. ม.คุ้. ก.พื. ม่.คุ้. เม.ย. พื.คุ้. มิ.ย.

21 - 0 - 0 7,700 8,200 8,400 8,550 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400 16,750 15,000 13,650

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

16 - 20 - 0 13,333 13,500 13,750 14,800 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433 18,250 24,500 24,500 23,250

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

15 - 15 - 15 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900 27,250 27,000 27,167

13 - 13 - 21 17,900 17,900 18,050 20,000 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500 19,500 - - 24,700

ท่ี่�มา : สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร
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รึาคาปัจ้จั้ยการึผู้ลิิต



สศท.2	ร่ื่วมปัรื่ะชุมผ้�บริื่หารื่สำานั่กงาน่เศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่	ครัื่�งท่�	7/	2565
 วันิที� 25 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยปัระเสริฐศักดิ้� แสงสัทธ� ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 2 พิื่ษณุ์โลก (สศท.2) พื่ร้อมีด้้วย 
ผูู้้แทนิทุกส�วนิ/ฝ่้�ย เข้�ร�วมีปัระชุีมีผูู้้บริห�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร คุรั�งที� 7/2565 ผู้��นิระบบออนิไลน์ิ Zoom เพ่ื่�อติด้ต�มี 
คุว�มีก้�วหน้ิ�ก�รขับเคุล่�อนิง�นิด้้�นิก�รบริห�รองค์ุกร ผู้ลก�รด้ำ�เนิินิง�นิ และก�รเบิกจ��ยงบปัระมี�ณ์ ปีั พื่.ศ. 2565 โด้ยมีี  
ด้ร.ทัศนีิย์ เม่ีองแก้ว รองเลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร เป็ันิปัระธ�นิก�รปัระชุีมี และคุณ์ะผูู้้บริห�รของสำ�นัิก ศูนิย์ กอง 
ในิสังกัด้ สศก. และผูู้้แทนิ เข้�ร�วมีก�รปัระชุีมี

สศท.3	จัดุพิิธ่์ถั่วายสัตย์ปัฏิิญาณเพ่ิ�อเป็ัน่ข่�ารื่าชการื่ท่�ดุ่แลิะพิลัิงข่องแผ่น่ดิุน่	ปัรื่ะจำาปีั	2565
 วันิที� 25 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�งส�วอุษ� โทณ์ผู้ลินิ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 3 อุด้รธ�นีิ (สศท.3) นิำ�คุณ์ะเจ้�หน้ิ�ที�  
ร�วมีถึว�ยสัตย์ปัฏิิญ�ณ์เพ่ื่�อเป็ันิข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลังของแผู้�นิดิ้นิ ปัระจำ�ปีั 2565 ณ์ ห้องปัระชุีมีสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 3  
เพ่ื่�อแสด้งคุว�มีมุี�งมัี�นิแนิ�วแนิ�ที�จะเป็ันิข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลังของแผู้�นิด้ินิ ปัฏิิบัติหน้ิ�ที�ต�มีรอยพื่ระยุคุลบ�ทในิฐ�นิะข้�ของแผู้�นิด้ินิ 
ให้เกิด้ปัระโยชีน์ิสุขแก�ปัระชี�ชีนิและปัระเทศชี�ติส่บต�อไปั
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แวะเย่�ยม สำศที่.



สศท.5	จัดุปัรื่ะชุมหาร่ื่อ	เร่ื่�อง	แน่วทางการื่พัิฒน่าสิน่ค�าเกษตรื่อัตลัิกษณ์	
ดุ�วยเทคโน่โลิย่	แลิะน่วัตกรื่รื่ม	สิน่ค�าข่�าวหอมมะลิิดิุน่ภ้เข่าไฟ่	

จังหวัดุบุร่ื่รัื่มย์	ภายใต�โครื่งการื่จัดุทำาฐาน่ข่�อม้ลิดุ�าน่การื่เกษตรื่
 วันิที� 27 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�งสุจ�รีย์ พิื่ชี� ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 5  
นิคุรร�ชีสีมี� (สศท.5) เป็ันิปัระธ�นิเปิัด้ก�รปัระชุีมีห�ร่อ เร่�อง แนิวท�งก�รพัื่ฒนิ�สินิคุ้�เกษตรอัตลักษณ์์ 
ด้้วยเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมี สินิคุ้�ข้�วหอมีมีะลิดิ้นิภูเข�ไฟั จังหวัด้บุรีรัมีย์ ภ�ยใต้โคุรงก�ร 

สศท.6	ร่ื่วมใจบริื่จาคโลิหิต	เพ่ิ�อถั่วายเป็ัน่พิรื่ะรื่าชกุศลิ	เน่่�องใน่โอกาส	
วัน่เฉลิิมพิรื่ะชน่มพิรื่รื่ษา	พิรื่ะบาทสมเด็ุจพิรื่ะเจ�าอย่้หัว

  วันิพื่ฤหัสบดี้ที� 7 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�งศศิญ� ปั�นิตั�นิ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 6 ชีลบุรี (สศท.6) พื่ร้อมีด้้วยเจ้�หน้ิ�ที� ร�วมีจัด้ 
กิจกรรมีเฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว เพ่ื่�อถึว�ยเป็ันิพื่ระร�ชีกุศล ภ�ยใต้ช่ี�อ “โคุรงก�รบริจ�คุโลหิตและเคุร่�องบริโภคุให้แก� ภ�คุบริก�ร
โลหิตแห�งชี�ติที� 3 จังหวัด้ชีลบุรี สภ�ก�ชี�ด้ไทย เพ่ื่�อเฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมีพื่ระชีนิมีพื่รรษ� วันิที� 28 
กรกฎ�คุมี 2565 ” โด้ยก�รบริจ�คุโลหิตจะนิำ�ไปัใช้ีเป็ันิโลหิตสำ�รองสำ�หรับก�รรักษ�พื่ย�บ�ลแก�ผูู้ป่้ัวยให้กับโรงพื่ย�บ�ลต��ง ๆ  ได้้มีีโลหิตเพ่ื่�อก�รรักษ�
ได้้อย��งเพีื่ยงพื่อ ทั�งนีิ� สศท.6 ยังได้้ร�วมีกันิบริจ�คุขนิมี นิมี และเคุร่�องด่้�มี เพ่ื่�อมีอบให้แก�ผูู้้ที�มี�บริจ�คุโลหิตที�ศูนิยบ์ริก�รโลหิตแห�งชี�ติที� 3 จังหวัด้ชีลบุรี 
ซึึ่�งก�รบริจ�คุในิวันินีิ�แสด้งให้เห็นิถึึงก�รเป็ันิแบบอย��งของข้�ร�ชีก�รที�ดี้ เสียสละอุทิศตนิชี�วยเหล่อและทำ�คุว�มีดี้เพ่ื่�อส�วนิรวมี

จัด้ทำ�ฐ�นิข้อมูีลด้้�นิก�รเกษตร ณ์ ศูนิย์ส�ธิตชุีมีชีนิบ้�นิเจริญสุข ตำ�บลเจริญสุข อำ�เภอเฉลิมีพื่ระเกียรติ จังหวัด้บุรีรัมีย์ โด้ยมีี นิ�งอิศร�ภรณ์์ ชัียกุณ์�  
ผูู้้อำ�นิวยก�รส�วนิแผู้นิพัื่ฒนิ�เขตเศรษฐกิจก�รเกษตร พื่ร้อมีด้้วยเจ้�หน้ิ�ที�ส�วนิแผู้นิฯ ร�วมีกันิจัด้ปัระชุีมี และได้้รับเกียรติจ�กผูู้้ชี�วยศ�สตร�จ�รย์รุ�งเร่อง  
ง�หอมี มีห�วิทย�ลัยร�ชีภัฏิบุรีรัมีย์ ให้ข้อมูีลคุว�มีรู้ในิเร่�องของข้�วหอมีมีะลิดิ้นิภูเข�ไฟั สำ�หรับก�รจัด้ปัระชุีมีในิคุรั�งนีิ� มีีวัตถุึปัระสงค์ุเพ่ื่�อศึกษ� 
วิเคุร�ะหเ์ชิีงเศรษฐกจิก�รผู้ลติสนิิคุ้�เกษตรอตัลกัษณ์์ เปัรียบเทียบระหว��งกลุ�มีที�นิำ�เทคุโนิโลยเีกษตรมี�ปัระยกุตใ์ช้ีและกลุ�มีเกษตรกรทั�วไปั เพ่ื่�อจดั้ทำ�
ฐ�นิข้อมูีลเกษตรกรที�มีีผู้ลิตสินิคุ้�เกษตรอัตลักษณ์์ ซึึ่�งหลังจ�กก�รจัด้ปัระชุีมีห�ร่อ จะนิำ�ผู้ลจ�กก�รระด้มีคุว�มีคิุด้เห็นิ ไปัพัื่ฒนิ�และจัด้ทำ�ฐ�นิข้อมูีล
ด้้�นิก�รผู้ลติ ก�รตล�ด้ ใหถู้ึกตอ้งคุรบถึว้นิและเปัน็ิปััจจบัุนิเพ่ื่�อส�มี�รถึเข้�ถึึงแหล�งข้อมีลูได้้อย��งรวด้เร็ว และส�งเสรมิีเกษตรกรใหเ้ป็ันิม่ีออ�ชีีพื่ส�มี�รถึ
นิำ�เทคุโนิโลยีมี�ปัระยุกต์ใช้ีในิก�รทำ�เกษตรต�อไปั
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.7	ร่ื่วมกิจกรื่รื่มเฉลิิมพิรื่ะเก่ยรื่ติพิรื่ะบาทสมเด็ุจพิรื่ะเจ�าอย่้หัว	
เน่่�องใน่โอกาสวัน่เฉลิิมพิรื่ะชน่มพิรื่รื่ษา

 วันิที� 28 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�งอังคุณ์� พุื่ทธศรี ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจ 
ก�รเกษตรที� 7 ชัียนิ�ท (สศท.7) มีอบหมี�ยเจ้�หน้ิ�ที� สศท.7 เข้�ร�วมีกิจกรรมี
เฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมีพื่ระชีนิมีพื่รรษ�  
วันิที� 28 กรกฎ�คุมี 2565 โด้ยในิพื่ิธี มีีก�รทำ�บุญตักบ�ตรพื่ระสงฆ์่และส�มีเณ์ร จำ�นิวนิ  
71 รูปั และพิื่ธีปัล�อยพัื่นิธ์ุสัตว์นิำ�� ณ์ บริเวณ์เข่�อนิเรียงหินิ หน้ิ�ศ�ล�กล�งจังหวัด้ชัียนิ�ท  
โด้ยมีี นิ�ยรังสรรค์ุ ตันิเจริญ ผูู้้ว��ร�ชีก�รจังหวัด้ชัียนิ�ท เป็ันิปัระธ�นิในิพื่ิธีและเปั็นิผูู้้นิำ� 
เข้�ร�วมีในิพิื่ธีถึว�ยคุว�มีเคุ�รพื่หน้ิ�พื่ระฉ�ย�ลักษณ์์ พื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว

สศท.8	เข่�าร่ื่วมปัรื่ะชุมเชิงปัฏิิบัติการื่คณะทำางาน่ย่อยเพ่ิ�อพัิฒน่า
รื่ะบบข่�อม้ลิแลิะโลิจิสติกส์ภาคใต�	ครัื่�งท่�	3/2565	

 วันิที� 21 - 22 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยนิิกร แสงเกต ุผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกจิก�รเกษตรที� 8  
สุร�ษฎร์ธ�นีิ (สศท.8) มีอบหมี�ยให้นิ�ยธีรวัต มีณี์วัต ผูู้้อำ�นิวยก�รส�วนิส�รสนิเทศก�รเกษตร  
พื่ร้อมีด้้วย นิ�งวิรัชีนิก กลิ�นิสัมีผัู้ส นัิกวิเคุร�ะห์นิโยบ�ยและแผู้นิชีำ�นิ�ญก�รพิื่เศษ และ 
นิ�งส�วจิรฐ� คุำ�รูญ นัิกวิชี�ก�รสถิึติชีำ�นิ�ญก�ร เข้�ปัระชุีมีเชิีงปัฏิิบัติก�รคุณ์ะทำ�ง�นิย�อย
เพ่ื่�อพัื่ฒนิ�ระบบข้อมูีลและโลจิสติกส์ภ�คุใต้ คุรั�งที� 3/2565 ณ์ โรงแรมีล�องแก�งหนิ�นิมีด้แด้ง  
รีสอร์ท อำ�เภอป่ั�พื่ะยอมี จังหวัด้พัื่ทลุง โด้ยมีีนิ�ยอนุิชี� ย�อีด้ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิ 
ส�งเสริมีและพื่ัฒนิ�ก�รเกษตรที� 5 เป็ันิปัระธ�นิก�รปัระชีุมี ผูู้้เข้�ร�วมีปัะชีุมีปัระกอบด้้วย ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 9  
สงขล� (สศท.9) และทีมีง�นิ ผูู้้อำ�นิวยก�รศูนิย์ส�รสนิเทศก�รเกษตรและทีมีง�นิ ผูู้้แทนิจ�กกรมีส�งเสริมีก�รเกษตร รวมีถึึง ผูู้้แทนิสำ�นัิกง�นิ 
เกษตรจังหวดั้ ผูู้้แทนิเกษตรกร และหนิ�วยง�นิอ่�นิๆที�เกี�ยวข้อง เพ่ื่�อจดั้ทำ�ข้อมูีลปัระมี�ณ์ก�รปัรมิี�ณ์ผู้ลผู้ลติไมีผู้้ลในิภ�คุใต ้4 ชีนิิด้ ได้้แก� ทุเรียนิ  
เง�ะ มัีงคุุด้ ลองกอง เพ่ื่�อนิำ�ไปัใช้ีในิติด้ต�มีสถึ�นิก�รณ์์และสรุปัผู้ลบริห�รจัด้ก�รผู้ลไมี้ ปีั 2565 ระดั้บจังหวัด้ ระดั้บภ�คุใต้ และเสนิอ 
ต�อคุณ์ะกรรมีก�รบริห�รและจัด้ก�รไม้ีผู้ล (Fruit Board) ต�มีลำ�ดั้บ สรุปัผู้ลจ�กก�รปัระชุีมีสถึ�นิก�รณ์์ไม้ีผู้ลภ�คุใต้ คุรั�งที� 3/2565 ได้้ดั้งนีิ�
 ทุเรียนิ มีีเน่ิ�อย่นิต้นิ 672,330 ไร� เน่ิ�อที�ให้ผู้ล 509,151 ไร� ผู้ลผู้ลิต 439,350 ตันิ ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 863 กิโลกรัมี
 มัีงคุุด้ มีีเน่ิ�อย่นิต้นิ 241,250 ไร� เน่ิ�อที�ให้ผู้ล 230,274 ไร� ผู้ลผู้ลิต 27,551 ตันิ ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 120 กิโลกรัมี
 เง�ะ มีีเน่ิ�อย่นิต้นิ 70,705 ไร� เน่ิ�อที�ให้ผู้ล 69,185 ไร� ผู้ลผู้ลิต 27,046 ตันิ ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 391 กิโลกรัมี
 ลองกอง มีีเน่ิ�อย่นิต้นิ 124,370 ไร� เน่ิ�อที�ให้ผู้ล 123,078 ไร� ผู้ลผู้ลิต 2,063 ตันิ ผู้ลผู้ลิตต�อไร� 17 กิโลกรัมี
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.11	ร่ื่วมกิจกรื่รื่มเฉลิิมพิรื่ะเก่ยรื่ติพิรื่ะบาทสมเด็ุจพิรื่ะเจ�าอย่้หัว	
เน่่�องใน่โอกาสวัน่เฉลิิมพิรื่ะชน่มพิรื่รื่ษา	28	กรื่กฎาคม	2565

 วันิที� 28 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�งปัระเท่อง ว�จรัต รักษ�ร�ชีก�รแทนิผูู้้อำ�นิวยก�ร
สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจที� 11 อุบลร�ชีธ�นีิ (สศท.11) พื่ร้อมีด้้วยคุณ์ะเจ้�หน้ิ�ที� ร�วมีกิจกรรมี
เฉลิมีพื่ระเกียรติพื่ระบ�ทสมีเด็้จพื่ระเจ้�อยู�หัว เน่ิ�องในิโอก�สวันิเฉลิมีพื่ระชีนิมีพื่รรษ�  
28 กรกฎ�คุมี 2565 โด้ยกิจกรรมีชี�วงเช้ี� ร�วมีทำ�บุญตักบ�ตรถึว�ยพื่ระร�ชีกุศล  
และถึว�ยสัตย์ปัฎิญ�ณ์เพ่ื่�อเป็ันิข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลังของแผู้�นิดิ้นิ ปัระจำ�ปีั 2565 ณ์ บริเวณ์มีณ์ฑ์ลพิื่ธีทุ�งศรีเม่ีอง ตำ�บลในิเม่ีอง  
อำ�เภอเม่ีองอุบลร�ชีธ�นีิ จังหวัด้อุบลร�ชีธ�นีิ และกิจกรรมีชี�วงเย็นิเวล� ร�วมีถึว�ยร�ชีสักก�ระ ว�งพื่�นิพุื่�มี และพิื่ธีถึว�ยพื่ระพื่รชัียมีงคุล  
ณ์ หอปัระชุีมีจังหวัด้อุบลร�ชีธ�นีิ (บริเวณ์ศ�ล�กล�งจังหวัด้อุบลร�ชีธ�นีิ) ตำ�บลแจระแมี อำ�เภอเม่ีองอุบลร�ชีธ�นีิ จังหวัด้อุบลร�ชีธ�นีิ

สศท.9	ลิงพ่ิ�น่ท่�เย่�ยมชมกลุ่ิมวิสาหกิจชุมชน่บ�าน่เข่ากลิาง	ตำาบลิปััน่แต	อำาเภอควน่ข่นุ่น่	จังหวัดุพัิทลุิง
 วันิที� 26 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยไพื่ฑู์รย์ สีล�พัื่ฒน์ิ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 9 สงขล� (สศท.9) พื่ร้อมีด้้วยเจ้�หน้ิ�ที�
ส�วนิแผู้นิพัื่ฒนิ�เขตเศรษฐกิจก�รเกษตร สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 9 ลงพ่ื่�นิที�หมูี�ที� 13 ตำ�บลปัันิแต อำ�เภอคุวนิขนุินิ จังหวัด้พัื่ทลุง  
เพ่ื่�อเยี�ยมีชีมีกลุ�มีวิส�หกิจชุีมีชีนิบ้�นิเข�กล�ง โด้ยมีี นิ�ยนัิด้ อ�อนิแก้ว ปัระธ�นิกลุ�มีวิส�หกิจชุีมีชีนิบ้�นิเข�กล�ง ให้ก�รต้อนิรับ ซึึ่�งกลุ�มี 
วิส�หกิจชีุมีชีนิได้้ผู้ลิตข้�วสังข์หยด้เม่ีองพัื่ทลุง นัิบเปั็นิสินิคุ้�อัตลักษณ์์หร่อสินิคุ้�เกษตรที�ได้้รับก�รรับรองสิ�งบ�งชีี�ท�งภูมิีศ�สตร์  
(Geographical Indication : GI) ผู้ลิตข้�วที�มีีคุุณ์ภ�พื่และได้้มี�ตรฐ�นิออกสู�ตล�ด้ พื่ร้อมีแปัรรูปัเปั็นิผู้ลิตภัณ์ฑ์์ที�หล�กหล�ย อ�ทิ  
ข้�วกล้อง ข้�วซ้ึ่อมีม่ีอ ชี�จมูีกข้�ว คุุกกี� ขนิมีทองพัื่บ เป็ันิต้นิ
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แวะเยี�ยมื	สศท.



เลิข่าธิ์การื่	สศก.	ร่ื่วมงาน่	FTI	EXPO	2022	ปัาฐกถั่าพิิเศษพิลิิกโฉมเกษตรื่ไทยดุ�วยแน่วคิดุ	BCG
 วันิที� 3 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยฉันิท�นินิท์ วรรณ์เขจร เลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร ได้้รับมีอบหมี�ยจ�กรัฐมีนิตรีว��ก�ร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ร�วมีปั�ฐกถึ�พิื่เศษ หัวข้อ “พื่ลิกโฉมีเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้้วยแนิวคิุด้ BCG พัื่ฒนิ�เศรษฐกิจ
อย��งยั�งย่นิ” ในิง�นิ “FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มีหกรรมีแสด้งสินิคุ้�และนิวัตกรรมีของอุตส�หกรรมีไทย”  
ณ์ ศูนิย์ปัระชีุมีและแสด้งสินิคุ้�นิ�นิ�ชี�ติฯ จังหวัด้เชีียงใหมี� โด้ยมีี นิ�ยเกรียงไกร เธียรนุิกุล ปัระธ�นิสภ�อุตส�หกรรมีแห�งปัระเทศไทย  
กล��วต้อนิรับ พื่ร้อมีด้้วย นิ�ยสุพื่จน์ิ หวังปัรีด้�เลิศกุล ปัระธ�นิสภ�อุตส�หกรรมีภ�คุเหน่ิอ ให้ก�รต้อนิรับ 
 ในิก�รนีิ� นิ�ยธวัชีชัีย เด้ชี�เชีษฐ์ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 1 เชีียงใหมี� (สศท.1) เข้�ร�วมีง�นิในิคุรั�งนีิ�ด้้วย  
โอก�สนีิ� เลข�ธิก�ร สศก. ได้้เยี�ยมีชีมีบูธนิิทรรศก�รของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ซึ่ึ�งง�นิ FTI EXPO 2022 จัด้โด้ยสภ�อุตส�หกรรมี 
แห�งปัระเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมีจังหวัด้เชีียงใหมี� ระหว��งวันิที� 29 มิีถุึนิ�ยนิ - 3 กรกฎ�คุมี 2565 ภ�ยในิง�นิมีีก�ร 
จัด้มีหกรรมีแสด้งสินิคุ้�และนิวัตกรรมีอุตส�หกรรมีไทย กิจกรรมีบนิเวทีกล�ง ทั�งก�รเสวนิ� ก�รร�วมีสนิุกในิกิจกรรมีต��งๆ ร�วมีด้้วย 
กลุ�มีผูู้้นิำ�องค์ุกรทั�งภ�คุรัฐและภ�คุเอกชีนิที�มี�ร�วมีแสด้งวิสัยทัศนิ์พื่ร้อมีเทคุโนิโลยีและนิวัตกรรมีลำ��ยุคุจ�กภูมิีภ�คุทั�วปัระเทศ  
และผูู้้ปัระกอบก�ร บนิพ่ื่�นิที�กว�� 30,000 ต�ร�งเมีตร
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ข่าวปรึะช่าสัำมพัิน่ธ์ิ



การื่เปิัดุตัวรื่ะบบแลิะการื่อบรื่ม	เร่ื่�อง	“รื่ะบบติดุตาม	
ภาวะเศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่รื่ะดัุบจังหวัดุแลิะรื่ะบบคาดุการื่ณ์ผลิผลิิต”
 วันิที� 4 กรกฎ�คุมี 2565 สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร โด้ยศูนิย์ข้อมูีลเกษตรแห�งชี�ติ  
เปิัด้ตัวระบบและก�รอบรมี เร่�อง “ระบบติด้ต�มีภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตรระดั้บจังหวัด้ 
และระบบคุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิต” โด้ยมีี ด้ร.ทองเปัลว กองจนัิทร์ ปัลัด้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์  
เป็ันิปัระธ�นิ ในิก�รนีิ� นิ�ยฉันิท�นินิท์ วรรณ์เขจร เลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร  
กล��วร�ยง�นิ โด้ยมีีก�รบรรย�ยเร่�อง ระบบติด้ต�มีภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตรระดั้บจังหวัด้  
และระบบคุ�ด้ก�รณ์์ผู้ลผู้ลิตโด้ย ทีมีวิทย�กรของ สศก. และ ธปัท. ณ์ ห้องปัระชุีมีพึื่�งบุญ  
ชัี�นิ 8 อ�คุ�รวิสัยทัศน์ิ สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ข�าวประชาสัมืพันธ์ิ



การื่สัมมน่าคณะกรื่รื่มการื่อาสาสมัครื่เกษตรื่กรื่ะทรื่วงเกษตรื่แลิะสหกรื่ณ์
 วันิที� 7 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยฉันิท�นินิท์ วรรณ์เขจร เลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร ร�วมีพิื่ธีเปิัด้ก�รสัมีมีนิ�คุณ์ะกรรมีก�ร 
อ�ส�สมัีคุรเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ โด้ยมีี ด้ร.เฉลิมีชัีย ศรีอ�อนิ รัฐมีนิตรีว��ก�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เปั็นิปัระธ�นิ  
พื่ร้อมีมีอบนิโยบ�ยก�รขับเคุล่�อนิง�นิก�รส�งเสริมีและพัื่ฒนิ�กระบวนิก�รปัฏิิบัติง�นิอ�ส�สมีัคุรเกษตร และมีอบปัระก�ศเกียรติคุุณ์ 
อ�ส�สมัีคุรเกษตรหมูี�บ้�นิในิคุรั�งนีิ�ด้้วย ณ์ โรงแรมีทีเคุ พื่�เลซึ่ แอนิด์้คุอนิเวนิชัี�นิ กรุงเทพื่ฯ

การื่ปัรื่ะชุมเชิงปัฏิิบัติการื่	เร่ื่�อง	การื่จัดุทำาภาวะเศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่รื่ะดัุบภ้มิภาค
 วันิที� 7 กรกฎ�คุมี 2565 ด้ร.ทัศนีิย์ เม่ีองแก้ว รองเลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร ได้้ให้เกียรติมีอบแนิวท�งก�รปัฏิิบัติง�นิแก� 
เจ้�หนิ้�ที�สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 1 - 12 และกองนิโยบ�ยและแผู้นิพื่ัฒนิ�ก�รเกษตร โด้ยมีีนิ�งส�วกัลย� สงรอด้ ผูู้้อำ�นิวยก�ร 
กองนิโยบ�ยและแผู้นิพื่ัฒนิ�ก�รเกษตร และนิ�งส�วอุษ� โทณ์ผู้ลินิ ผูู้้อำ�นิวยก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตรที� 3 อุด้รธ�นิี (สศท.3)  
เข้�ร�วมีด้้วย ซึ่ึ�งก�รปัระชีมุีเชิีงปัฏิิบัติก�ร เร่�อง ก�รจดั้ทำ�ภ�วะเศรษฐกจิก�รเกษตรระด้บัภมิูีภ�คุ จัด้ขึ�นิโด้ยกองนิโยบ�ยและแผู้นิพื่ฒันิ�ก�รเกษตร  
ระหว��งวันิที� 6 - 7 กรกฎ�คุมี 2565 ณ์ ห้องปัระชุีมีศรีปัลั�ง อ�คุ�รวิสัยทัศน์ิ สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร เพ่ื่�อให้เจ้�หน้ิ�ที�ของสำ�นัิกง�นิ
เศรษฐกิจก�รเกษตรมีีคุว�มีเข้�ใจเกี�ยวกับแนิวคิุด้และกระบวนิก�รจัด้ทำ�ภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตรระดั้บภูมิีภ�คุ ก�รปัระมี�ณ์ก�รก�รเติบโต 
ของภ�คุเกษตร พื่ร้อมีทั�งแลกเปัลี�ยนิข้อคิุด้เห็นิเพ่ื่�อปัรับปัรุงก�รด้ำ�เนิินิง�นิและก�รจัด้ทำ�ร�ยง�นิภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตร 
ระดั้บภูมิีภ�คุให้มีีคุุณ์ภ�พื่ สะท้อนิให้เห็นิถึึงภ�พื่รวมีเศรษฐกิจก�รเกษตรในิระดั้บภูมิีภ�คุ ซึึ่�งจะเป็ันิปัระโยชีน์ิต�อก�รกำ�หนิด้แนิวท�ง  
นิโยบ�ย หร่อแผู้นิพัื่ฒนิ�ก�รเกษตรระดั้บภูมิีภ�คุต�อไปั
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สศก.	จัดุพิิธ่์ถั่วายสัตย์ปัฏิิญาณเพ่ิ�อเป็ัน่ข่�ารื่าชการื่ท่�ดุ่แลิะพิลัิงข่องแผ่น่ดิุน่	ปัรื่ะจำาปีั	2565
 วันิที� 20 กรกฎ�คุมี 2565 นิ�ยฉันิท�นินิท์ วรรณ์เขจร เลข�ธิก�รสำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร นิำ�คุณ์ะผูู้้บริห�ร ร�วมีพิื่ธีถึว�ยสัตย ์
ปัฏิิญ�ณ์เพ่ื่�อเป็ันิข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลังของแผู้�นิดิ้นิ ปัระจำ�ปีั 2565 ณ์ บริเวณ์โถึง ชัี�นิ 1 อ�คุ�รนิวัตกรรมี สำ�นัิกง�นิเศรษฐกิจก�รเกษตร  
เพ่ื่�อแสด้งคุว�มีมุี�งมัี�นิแนิ�วแนิ�ที�จะเป็ันิข้�ร�ชีก�รที�ดี้และพื่ลงัของแผู้�นิดิ้นิ ปัฏิิบัติหน้ิ�ที�ต�มีรอยพื่ระยคุุลบ�ทในิฐ�นิะข้�ของแผู้�นิดิ้นิให้เกิด้ปัระโยชีน์ิสุข 
แก�ปัระชี�ชีนิและปัระเทศชี�ติส่บต�อไปั
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