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กริะทำริวิงเกษตริและสหกริณ์์

พััน์ธกิจ
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บุรรณาธิิก้ารแถิลง

	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	(สำศก.)	
เปิิดเวทีีใหญ่่สัำมมนั�	Year	End	ปิระจำ�ปีิ	 
แถลงบทีสำรุปิภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตร
ปีิ 	 2 5 65 	 และแนัว โนั้ มปิี 	 2 5 66	 
“Go Together Better Thailand เกษตร 
เข้้มแข็้ง ประเทศไทยแข็้งแกรง่”	เม่�อวันัทีี�	 
15	 ธัันัว�คม	 2565	 ทีี� ผ่่�นัม�	 โดยมี	 
ดร.เฉลิมชััย	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่�ก�ร
กระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	เป็ินัปิระธั�นั	 
พร้อมกล่�วปิ�ฐกถ�พิเศษ	“เกษตรเข้้มแข็้ง  
ประเทศไทยแข็้งแกรง่”	และมอบโล่ให้แก่ 
เศรษฐกิจก�รเกษตรอ�สำ�	 (ศกอ.)	 ดีเด่นั	 
ณ์	 สำโมสำรทีห�รบก	 กรุงเทีพมห�นัคร	 
และถ่�ยทีอดสำดผ่่�นั	 Face	 book	 Live	
เศรษฐกิจก�รเกษตรเพ่�อปิระชั�ชันัไปิยัง
ทัี�วปิระเทีศ	
	 เป็ินัปิระจำ�ทุีกปีิทีี�	สำศก.	จะม�นัำ�เสำนัอ
ภ�วะเศรษฐกิจก�รเกษตรให้ทุีกท่ี�นั 
ได้รับทีร�บ	ซ่ึ่�งนัับว่�เป็ินัเร่�องทีี�สำำ�คัญ่อย�่งยิ�ง	 
เพร�ะเปิน็ัตัวชีั�วัดก�รเตบิโตที�งเศรษฐกจิ
ก�รเกษตรในัภ�พรวมของปิระเทีศ	ทีำ�ให้
ทีร�บว่�	โครงสำร้�งก�รผ่ลิตของภ�คเกษตร	 

และคว�มสำ�ม�รถในัก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตร
ของปิระเทีศในัแต่ละปีิมีก�รเปิลี�ยนัแปิลง
ไปิอย�่งไร	ซ่ึ่�งมีคว�มสำำ�คัญ่ต่อก�รกำ�หนัด
นัโยบ�ย	 ม�ตรก�ร	 รวมทัี�งเป้ิ�หม�ยของ 
แผ่นัพัฒนั�ก�รเกษตรต่�ง	 ๆ	 โดยมี	 
นั�ยฉันัที�นันัท์ี	 วรรณ์เขจร	 เลข�ธิัก�ร
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 กล่�ว
ร�ยง�นั	พร้อมนัำ�เสำนัอ	“ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร และทิศทางการขั้บเคล่�อน 
ภาคเกษตร”และในัช่ัวงบ่�ย	สำำ�หรับไฮไลท์ี
สำำ�คัญ่ของง�นักับก�รเสำวนั�ในัหัวข้อ	 
“แรงบันดาลใจสู่่่เกษตรไทยเข้้มแข็้ง”  
ซ่ึ่�งเป็ินัก�รแลกเปิลี�ยนัมุมมอง	แนัวคิดใหม่ๆ	 
จ�กเกษตรกรและผ้้่ปิระกอบก�รรุ่นัใหม่	 

มีเป้ิ�หม�ยก�รทีำ�ง�นัชััดเจนั	 มุ่งพัฒนั� 
และขับเคล่�อนัภ�คเกษตรผ่่�นัก�รบอกเล่�
ถ่งปิระสำบก�รณ์์	โอก�สำ	คว�มที�้ท้ี�ยใหม่ๆ 	 
และสำร้�งแรงบันัด�ลใจให้แก่เกษตรกร	 
และผ้้่ทีี�จะเข้�ม�เป็ินัเกษตรกร	 รวมถ่ง
หน่ัวยง�นัและผ่้้ทีี�เกี�ยวข้องในัก�รพัฒนั�
ภ�คเกษตร	ปิระกอบด้วย	นั�ยสำพุจน์ั	โคมณี์	 
เกษตรกรทีี�ปิระสำบคว�มสำำ�เร็จ	นั�งสำ�วนััยนั�	 
ยั ง เ กิด 	 บุคคลทีี� เปิ ลี� ยนัม�ทีำ�อ� ชีัพ
เกษตรกร	 นั�ยนิัพนัธ์ั	 พิล�	 ผ้้่ปิระกอบ
ก�ร	 นั�ยสัำนัติภ�พ	 จุลิวัลลี	 เกษตรกร 
ทีี�สำร้�งเคร่อข่�ยก�รผ่ลิต	 และก�รตล�ด	 
และดำ�เนิันัก�รเสำวนั�โดย	นั�ยวินิัต	อธิัสุำข	 
รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สั�รบััญ
เร่ื่�องน่่าร้ื่�ทางการื่เกษตรื่	 3
>>	 “ ถ อดบที เ รี ย นัก ลุ่ ม ม ะพ ร้ � ว เข � ล้ � นั	 
	 อำ�เภอทัีบสำะแก	 จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธั์	 
	 แปิลงใหญ่่ดีเด่นัระดับปิระเทีศ	 ยกระดับส่้ำ 
	 คว�มเข้มแข็งของเกษตรกรไทีย”

บทความเศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่	 6
>> แนัวที � ง ก � ร พัฒนั� เ กษต ร อั ต ลั กษ ณ์์ 
	 ด้วยเทีคโนัโลยี	 และนัวัตกรรมระดับพ่�นัทีี	 
	 เน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ�

บทความพิิเศษ	 9
>>	 สำศก.	 โชัว์ผ่ลสำำ�เร็จ	 3	 ปีิ	 พัฒนั�และสำ่งเสำริม 
	 เศรษฐกิจฐ�นัร�กยกระดับกลุ่มเปิ้�หม�ย	 
	 1.32	 ล้�นัร�ยสำร้�งผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่	 เกิดม้ลค่�	 
	 7.8	แสำนัล้�นับ�ที	

ภาวะเศรื่ษฐกิจการื่เกษตรื่
	 พ่ชัอ�ห�ร	 12
	 พ่ชันัำ��มันั	 28
	 พ่ชัเส้ำนัใย	 30
	 พ่ชัอ่�นัๆ	 30
	 ปิศุสัำตว์และผ่ลิตภัณ์ฑ์์จ�กสัำตว์	 36
	 ปิระมงและผ่ลิตภัณ์ฑ์์จ�กสัำตว์นัำ��	 40

ข่่าวท่�น่่าสน่ใจ	 44
>> กรมปิระมง…ปิล่�ม	ติด	Top	10 	ร�งวัลเลิศรัฐสำ�ข� 
	 ก�รบริห�รร�ชัก�รแบบมีส่ำวนัร่วม	 ย่นัหนั่�งด้�นั 
	 ก�รบริห�รจัดก�รทีี�โดดเด่นั	 มุ่งเน้ันัก�รพัฒนั�อย่�ง 
	 ยั�งย่นัต่อไปิ

รื่าคาปััจจัยการื่ผลิิต	 46

แวะเย่�ยม	สศท.	 47
>> สำศที.2	 ร่วมก�รปิระชุัมห�ร่อร่วมกับคลัสำเตอร์ 
	 สำภ�อุตสำ�หกรรม	 เพ่�อขับเคล่�อนัอุตสำ�หกรรม 
	 เกษตรในัระยะ	5	ปีิ	(พ.ศ.2566-2570)
>> สำศที.	3	เข้�ร่วมปิระชุัมคณ์ะกรรมก�รขับเคล่�อนั 
	 ง�นัด้�นัก�รเกษตรระดับจังหวัดนัครพนัม	 
	 ครั�งทีี�	2/2565	
>> สำศที.5	 ลงพ่�นัทีี�ตรวจเยี�ยมวิสำ�หกิจชัุมชันั 
	 กลุ่มเกษตรพอเพียงหนัองต�เพ็ง		 อำ�เภอสำต่ก		 
	 จังหวัด	บุรีรัมย์
>> สำศที.6		เข้�ร่วมปิระชุัมคณ์ะกรรมก�รขับเคล่�อนั
	 ง�นัด้�นัก�รเกษตรระดบัจงัหวดั	จงัหวดันัครนั�ยก	 
	 ครั�งทีี�	5/2565
>> สำศที.8	 จัดปิระชัุมคณ์ะทีำ�ง�นัพัฒนั�คุณ์ภ�พ 
	 ข้อม้ลปิริม�ณ์ก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตรด้�นัพ่ชั 
	 ภ�คใต้	ครั�งทีี�	2/2565

สำศก.	 โชัว์ผ่ลสำำ�เร็จ	 3	 ปีิ	 พัฒนั�และส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐ�นัร�กยกระดับ	 กลุ่มเป้ิ�หม�ย	 1.32	 ล้�นัร�ยสำร้�งผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่	 
เกิดม้ลค่�	7.8	แสำนัล้�นับ�ที

“ถอดบทีเรียนักลุ่มมะพร้�วเข�ล้�นั	 อำ�เภอทีับสำะแกจังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 แปิลงใหญ่่ดีเด่นัระดับปิระเทีศ	 ยกระดับ 
ส่้ำคว�มเข้มแข็งของเกษตรกรไทีย”

>> สำศที.9	 จัดปิระชุัมข้�ร�ชัก�ร	 ล้กจ้�งปิระจำ�	 
	 และพนัักง�นัร�ชัก�ร	 ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 
	 2565	ครั�งทีี�	11/2565

ข่่าวปัรื่ะชาสัมพัิน่ธ์์	 51
>> สำศก.ร่วมแสำดงคว�มยินัดีวันัคล้�ยวันัสำถ�ปินั�	 
	 ธั.ก.สำ.	ครบรอบ	57	ปีิ
>> สำศก.	ร่วมแสำดงคว�มยินัดีกับปิลัดกระทีรวงเกษตร 
 และสำหกรณ์์เข้�รับตำ�แหน่ังใหม่
>> สำศก.	รับร�งวัล	“Excellent	Open	Data	Hub”
>> พิธีั	MOU	ก�รแลกเปิลี�ยนัข้อม้ลด้�นัก�รเกษตร 
	 และก�รใช้ัไฟฟ้�	ระหว่�ง	สำศก.	และ	กฟภ.
>> สำศก.	 จัดกิจกรรมให้คำ�ปิร่กษ�แนัะนัำ�	 เร่�อง	 
	 “ก�รปิฏิิบัติง�นัอย่�งไรให้วัตถุปิระสำงค์	ตรงต�ม 
	 เป้ิ�หม�ย	และถ้กต้องต�มทีี�ระเบียบกำ�หนัด”
>> สำศก.ร่วมพิธีัทีอดผ่้�ป่ิ�	 เพ่�อน้ัอมเกล้�น้ัอม 
	 กระหม่อมถว�ยพระร�ชักศุลแดพ่ระบ�ทีสำมเดจ็ 
	 พระบรมชันัก�ธิัเบศร	 มห�ภ้มิพลอดุลยเดชั 
	 มห�ร�ชั	บรมนั�ถบพิตร
>> สำศก.	 ลงพ่�นัทีี�ติดต�มสำถ�นัก�รณ์์ก�รผ่ลิต 
	 มะพร้�ว	จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั
>> รองเลข�ธิัก�ร	 สำศก.	 ร่วมเสำวนั�ในัโครงก�ร 
	 ขับเคล่�อนัภ�รกิจด้�นัก�รบริห�รจัดก�รเล่อกตั�ง 
	 สำม�ชิักสำภ�เกษตรกรจังหวัด	 และก�รเล่อก 
	 สำม�ชิักสำภ�เกษตรกรแห่งชั�ติ	 “ร่วมส่ำบสำ�นั... 
 อุดมก�รณ์์ทีี�ผ่่�นัม�...ด้วยศรัทีธั�...ส่้ำก�รเล่อกตั�ง 
 สำภ�ของเกษตรกร”
>> รองเลข�ธิัก�ร	สำศก.	 ร่วมง�นั	สัำมมนั�เช่ั�อมโยง 
	 เคร่อข่�ยปิระธั�นัศ้นัย์ข้�วชัุมชันัระดับจังหวัด	 
	 ปีิ	2566
>> รองเลข�ธิัก�ร	สำศก.	ลงพ่�นัทีี�ติดต�มสำถ�นัก�รณ์์ 
	 กลุ่มแปิลงใหญ่่กระเทีียมบ้�นันั�ปิล�จ�ด	 
	 จ.แม่ฮ่องสำอนั
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“ถอดบัทัเรียน์กลุ่่�มมะพัร้�วิเข�ลุ้่�น์ อำ�เภอทัับัสัะแก 
จังหวัิดป้ระจวิบัคี์รีขัน์ธ์ แป้ลุ่งใหญ�ดีเด�น์ระดับัป้ระเทัศ  

ยกระดับัส่ั�ค์วิ�มเข้มแข็งของเกษตรกรไทัย”
	 มะพิรึ�าว	เป็ินัพ่ชัเศรษฐกิจทีี�สำำ�คัญ่ 
ของปิระเทีศไทีย	 มีแหล่ง เพ�ะปิล้ก
หลักอย่้ในัพ่�นัทีี� จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 
ชุัมพร	 สุำร�ษฎร์ธั�นีั	 นัครศรีธัรรมร�ชั	 
และสำมุทีรสำงคร�ม	 โดยมีพ่�นัทีี�รวมทัี�งสิำ�นั	 
866,738	 ไร่	 ผ่ลผ่ลิตรวม	 643,755,000	 
ผ่ลต่อปีิ	 (สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
2564 ) 	 ซ่ึ่� งอำ� เภอ ทัีบสำะแก	 จั งห วัด
ปิระจวบคีรีขันัธ์ั	นัับเป็ินัแหล่งผ่ลิตมะพร้�ว
แหล่ง ใหญ่่ อันั ดับ ต้นัๆ	 ของปิระเทีศ	 
เกษตรกรในัชัุมชันัมีอ�ชีัพทีำ�สำวนัมะพร้�ว	 
และแปิรร้ปิเป็ินัส่ำวนัใหญ่่	แต่ในัช่ัวงทีี�ผ่่�นัม� 
เกิดปัิญ่ห�ร�ค�มะพร้�วตกตำ��	 ต้นัทุีนั 
ก�รผ่ลิตปิรับตัวส้ำงข่�นั	 และเกษตรกรข�ด
อำ�นั�จในัก�รต่อรองจ�กพ่อค้�คนักล�ง	 
ส่ำงผ่ลให้เกษตรกรไดรั้บผ่ลกระทีบ	กระทีรวง
เกษตรและสำหกรณ์์ได้ดำ�เนิันัก�รโครงก�ร
ระบบส่ำงเสำริมก�รเกษตรแบบแปิลงใหญ่่	
เพ่�อเข้�ม�ช่ัวยเหล่อเกษตรกร	 โดยก�รรวม
กลุ่มเกษตรกรเข้�ม�บริห�รจัดก�รด้�นั 
ก�รผ่ลิต	และด้�นัก�รตล�ดร่วมกันั

	 กลุ่มแปิลงใหญ่่มะพร�้ว	หม่้	2	ตำ�บลเข�ล�้นั	 
อำ�เภอทัีบสำะแก	 จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 
จัดตั�งข่�นั	 เม่�อปีิ	 2559	 จ�กปัิญ่ห�ร�ค� 
มะพร้�วตกตำ��	ต้นัทุีนัก�รผ่ลิตไม่สำอดคล้อง
กับร�ค�ข�ย	 สำำ�นัักง�นัเกษตรอำ�เภอ
ทัีบสำะแกได้เข้�ม�ปิระชุัมห�ร่อเพ่�อแก้ไข
ปัิญ่ห�ดังกล่�ว	 และได้แจ้งนัโยบ�ยของ 
กระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์ในัก�รรวมกลุ่ม 
เกษตรกรเพ่�อเข้�ร่วมโครงก�รระบบสำง่เสำรมิ
ก�รเกษตรแบบแปิลงใหญ่่	 ซ่ึ่�งตั�งแต่นัั�นั 
จ่งเกิดกลุ่มแปิลงใหญ่่มะพร้�วเข�ล้�นัข่�นั	โดยมี 
เกษตรกรเข้�ร่วมโครงก�ร	จำ�นัวนั	72	ร�ย	
พ่�นัทีี�	1,041	ไร่	เพ่�อดำ�เนิันัก�รต�มโครงก�ร	 
ในัก�รเพิ�มปิระสิำทีธิัภ�พก�รผ่ลิตมะพร้�ว	 
โดยก�รลด ต้นั ทุีนั 	 ก�ร เ พิ� มผ่ลผ่ ลิต	 
ก�รพัฒนั�คุณ์ภ�พ	ก�รเช่ั�อมโยงตล�ด	และก�ร 
บริห�รจัดก�รกลุ่ม	 ส่ำงผ่ลให้กลุ่มเกษตรกร
สำ�ม�รถลดค่�ใช้ัจ่�ยในัก�รผ่ลิต	 และ 
มีองค์คว�มร้้ในัก�รด้แลต้นัมะพร้�วทีี�ถ้กวิธีัข่�นั	
	 วันัทีี�	 15	 กันัย�ยนั	 2563	 กลุ่มได้รับ
อนุัมัติเข้�ร่วมโครงก�รยกระดับแปิลงใหญ่่

ด้วยเกษตรสำมัยใหม่และเช่ั�อมโยงตล�ด	 
ซ่ึ่� ง เป็ินัโครงก�รทีี�อย้่ภ�ยใต้แผ่นัง�นั/
โครงก�รทีี�มีวัตถปุิระสำงคเ์พ่�อฟ้�นัฟ้เศรษฐกจิ
และสัำงคมต�มบัญ่ชีัท้ี�ย	 พ.ร.ก.	 ให้อำ�นั�จ
กระทีรวงก�รคลังก้้เงินัเพ่�อแก้ไขปัิญ่ห�	 
เยียวย�	 และฟ้�นัฟ้เศรษฐกิจและสัำงคม
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ทีี� ไ ด้ รั บ ผ่ลก ร ะทีบจ �กสำถ �นัก � ร ณ์์ 
ก�รระบ�ดของโรคติดเช่ั�อไวรัสำโคโรนั�	2019	
พ.ศ.	 2563	 เพ่�อกระตุ้นัให้เกิดกิจกรรม
ที�งเศรษฐกิจในัท้ีองถิ�นั	 โดยโครงก�ร 
มีวัตถุปิระสำงค์	 เพ่�อเพิ�มปิระสำิทีธิัภ�พก�รผ่ลิต 
และลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิต	 โดยก�รปิระยุกต์ใช้ั 
เทีคโนัโลยแีละนัวัตกรรมสำมยัใหม่ทีี�เหม�ะสำม	 
ร วม ทัี� ง เ ค ร่ อ ข่ � ยค ว �ม ร่ ว ม ม่ อ จ �ก 
ภ�คส่ำวนัต่�งๆ	 ในัก�รร่วมบริห�รจัดก�ร
ก�รผ่ลิตให้เกิดปิระสิำทีธัิภ�พ	 และยกระดับ
ก�รผ่ลิตไปิส่้ำสิำนัค้�ทีี�มีคุณ์ภ�พม�ตรฐ�นั	
สำอดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�รของตล�ด	โดยมี 
กลุ่มแปิลงใหญ่่ทีี�จดทีะเบียนัเป็ินัวิสำ�หกิจ
ชุัมชันั	ทีี�ยน่ัยันัเข้�ร่วมโครงก�ร	3,381	แปิลง	
งบปิระม�ณ์	9,505.8736	ล้�นับ�ที	ต�มมติ
คณ์ะรัฐมนัตรี	วันัทีี�	27	กรกฎ�คม	2564
	 กลุ่มแปิลงใหญ่่มะพร้�ว	 หม่้	 2	 ตำ�บล 
เข � ล้ �นั 	 อำ� เ ภอ ทัีบสำะแก 	 จั งห วั ด
ปิระจวบครีีขันัธ์ั	ได้เข้�ร่วมโครงก�รยกระดบั
แปิลงใหญ่่ฯ	 จดทีะเบียนัในัร้ปินิัติบุคคล	 

“ห้�งหุ้นัส่ำวนัจำ�กัด	 แปิลงใหญ่่มะพร้�ว 
เข�ล้�นั”	 สำม�ชัิกจำ�นัวนั	 80	 ร�ย	 พ่�นัทีี�	
1,280.75	ไร่	โดยได้รับสำนัับสำนุันังบปิระม�ณ์	 
จำ�นัวนั	 2,996,600	 บ�ที	 ในัก�รจัดซ่ึ่�อ
เคร่�องม่อ	 อุปิกรณ์์	 อ�ทีิ	 รถแทีรกเตอร์
พร้อมอุปิกรณ์์	รถกระบะบรรทุีก	2,500	ซีึ่ซีึ่	 
เคร่�องบดสัำบย่อยอเนักปิระสำงค์	 ระบบ 
ส่ำงนัำ��โซึ่ล่�เซึ่ลล์	เคร่�องปัิ�มจ�นัวัสำดุธัรรมชั�ติ	
เคร่�องข่�นัร้ปิกระถ�ง	และเคร่�องคอมพิวเตอร์
สำำ� นัักง�นั	 ซ่ึ่� ง ส่ำงผ่ลให้	 ก ลุ่มสำ�ม�รถ 
ลดแรงง�นัในัก�รผ่ลิตลง	เพิ�มกำ�ลังก�รผ่ลิต	 
และสำ�ม�รถทีำ�ง�นัได้ในัปิริม�ณ์ทีี�เพิ�มข่�นั	 
โดยกลุ่มสำ�ม�รถลดตน้ัทุีนัก�รผ่ลติลงรอ้ยละ	 
36.39	 (ก่อนัโครงก�ร	 13,300	 บ�ที/ไร่	 
หลังโครงก�ร	 8,460	 บ�ที/ไร่)	 ผ่ลผ่ลิต
มะพร้�วเพิ�มข่�นัร้อยละ	 33.33	 (ก่อนั
โครงก�ร	 960	 กิโลกรัม/ไร่	 หลังโครงก�ร	 
1,440	 กิโลกรัม/ไร่)	 คุณ์ภ�พผ่ลผ่ลิต	 
ได้ข่�นัทีะเบียนัสิำ�งบ่งชีั�ที�งภ้มิศ�สำตร์	 (GI)	
“มะพร้าวทับสู่ะแก”	 และมีก�รแปิรร้ปิ

ผ่ลผ่ลิต	 อ�ทิี	 นัำ��มันัมะพร้�วสำกัดเย็นั	 สำบ่้	
และวัสำดุเหล่อใช้ั	ที�งมะพร้�ว	ก�บมะพร้�ว	
กะล�	นัำ�ม�ทีำ�ดินัปิล้กต้นัไม้	ด้�นัก�รตล�ด	 
กลุ่มทีำ�สัำญ่ญ่�ซ่ึ่�อข�ยกับสำหกรณ์์กรีนัเนัที	
จำ�กัด	 และได้ก�รปิระกันัร�ค�ทีี�ส้ำงกว่�ก�ร
ข�ยทัี�วไปิ	 จำ�หน่ั�ยผ่ลผ่ลิตผ่่�นัเพจเฟสำบุ�ค	
ภ�ยใต้แบรนัด์ของกลุ่ม	(นั�ฬิิเกร์)	และออก
บ้ทีแสำดงสิำนัค้�	ศ้นัย์	OTOP	ซ่ึ่�ง	ณ์	ปัิจจุบันั	 
กลุ่มแปิลงใหญ่่มะพร�้วเข�ล้�นั	เป็ินัสำถ�นัทีี� 
ศ่กษ�เรียนัร้้	 และเปิ็นัต้นัแบบแปิลงใหญ่่
ทีี�ปิระสำบคว�มสำำ�เร็จในัก�รพัฒนั�ต�ม 
เป้ิ�หม�ย	 5	 ด้�นัของโครงก�ร	 โดยได้รับ
ก�รคัดเล่อกให้เป็ินัแปิลงใหญ่่ดีเด่นัระดับ
ปิระเทีศ	ปิระจำ�ปีิ	 2565	 เพ่�อก�รขย�ยผ่ล
และเปิ็นัต้นัแบบในัก�รพัฒนั�ในัแปิลงใหญ่่
อ่�นัต่อไปิ
	 ผ่ลจ�กถอดบทีเรียนั	 พบว่�	 มีปัิจจัย
ส่้ำคว�มสำำ�เร็จในั	 5	 ด้�นั	 ค่อ	 1)	 ด้�นัก�ร
ลดต้นัทุีนั	 กลุ่มเกษตรกรมะพร้�วเข�ล้�นั
เน้ันัก�รนัำ�ภ้มิปัิญ่ญ่�ที้องถิ�นัม�ปิระยุกต์
ใช้ัตลอดกระบวนัก�รผ่ลิตตั�งแต่ก�รเพ�ะ
ปิล้กจนัถ่งก�รเก็บเกี�ยว	 ก�รใช้ัปุิ�ยต�ม 
ค่�วิเคร�ะห์ดินัในัทีุกแปิลง	 ก�รผ่ลิตปุิ�ย
อินัทีรีย์	 สำ�รชีัวภัณ์ฑ์์	 ฮอร์โมนัต่�งๆ	 เพ่�อ
ทีดแทีนัสำ�รเคมี	 ก�รทีำ�บัญ่ชีัครัวเร่อนั	 
พร้อมทัี�ง วิ เคร�ะห์ที�งบัญ่ชีัเพ่�อนัำ�ม�
ปิรับปิรุงก�รผ่ลิต	 รวมทัี�งก�รได้รับก�ร
สำนัับสำนุันัเคร่�องม่อ	 อุปิกรณ์์	 จ�กโครงก�ร 
ยกระดับแปิลงใหญ่่ฯ	เข้�ม�ใช้ัในัขบวนัก�ร
ผ่ลิตเพ่�อก�รลดต้นัทุีนั	 2)	 ด้�นัก�รเพิ�ม
ผ่ลผ่ลิต	 กลุ่มเกษตรกรมะพร้�วเข�ล้�นั	 
ได้นัำ�องค์คว�มร้้	 ทีี�ภ�ครัฐเข้�ม�อบรม
ถ่�ยทีอดคว�มร้้ไปิปิฏิิบัติในัสำวนัของตนัเอง	 
และนัำ�ผ่ลง�นัวิจัยของสำถ�บันัก�รศ่กษ�	 
และคว�มร้้ผ่่�นัระบบออนัไลน์ัม�ปิระยุกต์ใช้ั 
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โดย	:	ส่ำวนัปิระเมินัผ่ลก�รพัฒนั�ปัิจจัยพ่�นัฐ�นั 
และทีรัพย�กรที�งก�รเกษตร	ศ้นัย์ปิระเมินัผ่ล

ในัก�รผ่ลิตตั� งแต่ก�รเพ�ะปิล้กจนัถ่ง 
เก็บเกี�ยว	 รวมทัี�งก�รจัดปิระชัุมเพ่�อแลก
เปิลี�ยนัองค์คว�มร้้	 ปัิญ่ห�	 และห�แนัวที�ง
แก้ไขภ�ยในักลุ่มอย่�งต่อเน่ั�อง	3)	ด้�นัก�ร
พัฒนั�คณุ์ภ�พผ่ลผ่ลติ	ภ�ครัฐเข้�ม�ส่ำงเสำรมิ	 
สำนัับสำนุันัให้กลุ่มได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นั
ทัี�งสิำ�งบ่งชีั�ที�งภ้มิศ�สำตร์	 (GI)	 ก�รรับรอง
ม�ตร�ฐ�นั	GAP	และก�รรับรองม�ตรฐ�นั
เกษตรอินัทีรีย์	 ซ่ึ่�งนัำ�ไปิส่้ำก�รเพิ�มคุณ์ค่� 
ให้ผ่ลผ่ลิต	 รวมทัี�งกลุ่มเน้ันัก�รถ่�ยทีอด 
องค์คว�มร้้ด้�นัก�รพัฒนั�คุณ์ภ�พผ่ลผ่ลิต
ให้สำม�ชิักอย�่งต่อเน่ั�อง	ตั�งแต่ก�รเพ�ะปิล้ก
จนัถ่งก�รเก็บเกี�ยว	 4)	 ด้�นัก�รตล�ดกลุ่ม 
มีก�รว�งแผ่นัก�รตล�ดร่วมกันั	 ตั�งแต่เริ�ม
ต้นัขบวนัก�รผ่ลติ	ก�รปิระม�ณ์ก�รผ่ลผ่ลติ	 
ก�รจัดก�รหลังก�รเก็บเกี�ยว	 เพ่�อขย�ย
ช่ัองที�งก�รจำ�หน่ั�ยสิำนัค้�	 ด้วยก�รศ่กษ�
สำถ�นัก�รณ์์ก�รผ่ลิตและก�รตล�ดสิำนัค้� 
ทัี�งในัและต่�งปิระเทีศ	 พัฒนั�สำินัค้�และ
รักษ�คุณ์ภ�พสิำนัค้�ให้ตรงกับคว�มต้องก�ร
ของตล�ด	 รวมทัี�งส่ำงเสำริมให้ผ่ลิตสิำนัค้� 
ในัร้ปิแบบตล�ดเกษตรพนััธัะสำญั่ญ่�	(Contract	 
Farming)	 เพ่�อลดคว�มเสีำ�ยงจ�กคว�ม
ผั่นัผ่วนัของร�ค�	 และก�รเพิ�มช่ัองที�งก�ร
จำ�หน่ั�ยสิำนัค้�ออนัไลน์ั	5)	ด้�นัก�รบริห�ร
จัดก�ร	มีก�รจัดตั�งปิระธั�นั	คณ์ะกรรมก�ร
กลุ่ม	 และบทีบ�ทีหน้ั�ทีี�คว�มรับผิ่ดชัอบ 

ทีี�ชััดเจนั	 รวมทัี�งกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ของกลุ่ม	 ซ่ึ่�งกระบวนัก�รผ่ลิตกลุ่มเน้ันัก�ร
ผ่ลิตทีี�เป็ินัมิตรต่อสิำ�งแวดล้อมในัร้ปิแบบ	 
Zero	Waste	 ผ่ลักดันัเกษตรกรทีี�มีคว�ม
สำนัใจและต้องก�รพัฒนั�ตนัเองเข้�รับ
ก�รอบรมอย่�งต่อเน่ั�อง	 พัฒนั�ส่ำงเสำริมให้	 
Young	 Smart	 Farmer	 เข้�ม�มีส่ำวนัร่วม
ในัก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	 เพ่�อส่ำบทีอดก�ร 
บริห�รจัดก�รให้มีคว�มยั�งย่นั	 รวมทัี�งเช่ั�อมโยง 
เคร่อข่�ยกลุ่มแปิลงใหญ่่ทัี�งในัจังหวัดและ
นัอกจังหวัด	 เข้�ม�แลกเปิลี�ยนัองค์คว�มร้้	
และก�รพัฒนั�ด้�นัก�รตล�ดร่วมกันั	

	 ทัี�งนีั�	จ�กก�รถอดบทีเรียนักลุ่มมะพร้�ว
แปิลงใหญ่่	 หม่้	 2	 ตำ�บลเข�ล้�นั	 อำ�เภอ
ทัีบสำะแก	 จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 หวังเป็ินั
อย่�งยิ�งว่�เน่ั�อห�จ�กถอดบทีเรียนัในัครั�งนีั�	 
จะเป็ินัปิระโยชัน์ัต่อกลุ่มแปิลงใหญ่่อ่�นั	 
นัำ� ไปิเ ป็ินัแนัวที�งในัก�รพัฒนั�ก ลุ่ม 
ในั	5	ด้�นั	ค่อ	ด้�นัก�รลดต้นัทุีนั	ด้�นัก�ร 
เ พิ�มผ่ลผ่ลิต	 ด้�นัก�รพัฒนั�คุณ์ภ�พ	 
ด้�นัก�รเช่ั�อมโยงตล�ด	และด้�นัก�รบริห�ร
จัดก�รกลุ่ม	ให้ปิระสำบคว�มสำำ�เร็จต่อไปิ
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แน์วิทั�งก�รพััฒน์�เกษตรอัตลัุ่กษณ์์ด้วิยเทัค์โน์โลุ่ยี 
แลุ่ะน์วัิตกรรมระดับัพ้ั�น์ทีั เน้์�อโค์ข่น์โพัน์ย�งค์ำ�

	 สำำา นั่กงาน่เศรึษฐกิจ้
การึเกษตรึท่ี่�	3	อุดรธั�นั	ี(สำศที.	3)	 
จังหวัดอุดรธั�นีั	 ตระหนัักถ่งคว�มสำำ�คัญ่ 
ของก�รนัำ�ระบบเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม 
ม�ปิระยุกต์ใช้ัในัก�รผ่ลิตสิำนัค้�อัตลักษณ์์	 
ซ่ึ่�งรวมถ่งสิำนัค้�เกษตรทีี�ได้รับก�รรับรอง
สิำ�งบ่งชีั�ที�งภ้มิศ�สำตร์	 (Geographical	 
Indication	 :	 GI)	 จ่งดำ�เนิันัก�รศ่กษ�
แนัวที�งก�รพัฒนั�เกษตรอัตลักษณ์์ 
ด้วยเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรมระดับพ่�นัทีี� 

เน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ�	ซ่ึ่�งเป็ินัอีกหน่ั�งสิำนัค้�	GI	 
จังหวัดสำกลนัคร	 และเป็ินัสิำนัค้�ทีี� มี 
ศักยภ�พด้�นัก�รสำร้�งร�ยได้ ให้ กับ
เกษตรกรในัพ่�นัทีี�	รวมถ่งร�ยได้ของจังหวัด
สำกลนัคร	 ก�รศ่กษ�มีวัตถุปิระสำงค์เพ่�อ	 
(1)วิเคร�ะห์เปิรียบเทีียบตันัทุีนัและ 
ผ่ลตอบแทีนัก�รผ่ลิตเน่ั�อโคขุนัโพนัย�ง
คำ�ของเกษตรกรทีี�มีก�รใช้ั	 และไม่มีก�ร
ใช้ัเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม	 (ก�รผ่ลิต
อ�ห�รผ่สำมครบสำ่วนัหร่ออ�ห�ร	 TMR	 :	
Total	 Mixed	 Ration)	 และ	 (2)ศ่กษ�
แนัวที�งก�รพัฒนั�เน่ั�อโคขุนัโพนัย�ง
คำ�ด้วยเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม	 เพ่�อใช้ั
ปิระกอบเป็ินัแนัวที�งก�รพัฒนั�เกษตร 
อัตลักษณ์์ด้วยเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม
ภ�พรวมปิระเทีศ	 และนัำ�เข้�ระบบฐ�นั
ข้อม้ลด้�นัก�รเกษตร	
	 ในัปีิ	 2564	 จังหวัดสำกลนัคร	 (ข้อม้ล
ของกรมปิศุสัำตว์)	 พบว่�	 เกษตรกรเลี�ยง 

โคเน่ั�อครอบคลมุทัี�ง	18	อำ�เภอ	พบก�รเลี�ยง 
ม �ก ทีี� สุำ ด ใ นั อำ� เ ภ อ เ ม่ อ ง สำ กลนัค ร	 
โดยมีเกษตรกรผ้้่เลี�ยงโคเน่ั�อรวมทัี�งจังหวัด	 
43,830	ร�ย	จำ�นัวนัโคเน่ั�อรวมทัี�งจังหวัด	 
219,512	 ตัว	 ปิระกอบด้วย	 โคพ่�นัเม่อง	 
107,174	 ตัว	 โคล้กผ่สำม	 106,634	 ตัว	 
โคขนุั	3,835	ตวั	และโคพนััธ์ุัแท้ี	1,869	ตวั	 
โดยมีสำหกรณ์์ก�รเลี�ยงปิศุสัำตว์	กรปิ.กล�ง	 
โพนัย�งคำ�	 จำ�กัด	 เป็ินัหนั่วยส่ำงเสำริมก�ร 
เ ลี� ยง โคเ น่ั� อ ใ ห้แ ก่ เกษตรกรในัพ่�นั ทีี� 
เริ�มดำ�เนิันัก�รปีิ	2523	ปัิจจุบันัมีเกษตรกร
สำม�ชิัก	4,312	ร�ย	ซ่ึ่�งสำหกรณ์์ฯ	เป็ินัผ้้่รับ
ซ่ึ่�อผ่ลผ่ลิตโคขุนัจ�กเกษตรกรสำม�ชิัก	 
โดย มีกรรม วิ ธีัก�ร ฆ่่ �และชัำ�แหละ 
ทีี�ได้ม�ตรฐ�นั	ตลอดจนัมีห้องเย็นัสำำ�หรับ
บ่มซึ่�กเพ่�อรักษ�คณุ์ภ�พเน่ั�อให้มีคุณ์ภ�พ	 
มีโรงง�นัแปิรร้ปิผ่ลิตภัณ์ฑ์์	ชัำ�แหละแบ่งชัั�นั
ต�มคุณ์ภ�พเน่ั�อตัดแต่งและบรรจุภัณ์ฑ์์ 
โดยเฉพ�ะชิั�นั ส่ำวนัเ น่ั� อ โคคุณ์ภ�พดี	 
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หร่อเกรดพรีเมี�ยม	 ส่ำงจำ�หน่ั�ยให้แก่	 
โรงแรม	ภัตต�ค�ร	ร้�นัสำเต�ก	ห้�งสำรรพสิำนัค้� 
ชัั�นันัำ� 	 หร่อพ่อค้�คนักล�งม�รับซ่ึ่�อ	 
เพ่�อส่ำงตล�ดต่�งปิระเทีศ
	 สำศที.	3	ได้ลงพ่�นัทีี�ติดต�มสำถ�นัก�รณ์์
ก�รผ่ลิตเน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ�	 เพ่�อศ่กษ�
แนัวที�งก�รพัฒนั�เกษตรอัตลักษณ์์ด้วย 
เทีคโนัโลยีและนัวัตกรรมระดับพ่�นัทีี�	 
ซ่ึ่�งปัิจจุบันัได้มีก�รพัฒนั�ก�รวิจัยอ�ห�ร
คุณ์ภ�พดี	 เพ่�อลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิตเน่ั�อ 
โคขุนัโพนัย�งคำ�	 แต่ยังคงคุณ์ภ�พเน่ั�อ 
โคขุนัเกรดพรีเมียม	 ซ่ึ่�งจ�กก�รสัำมภ�ษณ์์
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่�ง	 จำ�นัวนั	 65	 ร�ย	 
พบว่�	 ส่ำวนัใหญ่่เป็ินัเพศชั�ย	 ร้อยละ	 
54.35	อ�ยุระหว่�ง	51	–	60	 ปีิ	 ร้อยละ	 
43.08	อ�ยุเฉลี�ย	55.42	 ปีิ	 โดยส่ำวนัใหญ่่
มีระดับก�รศ่กษ�ปิระถมศ่กษ�	 ร้อยละ	
71.74	อ�ชีัพหลัก	ค่อ	ทีำ�นั�	ร้อยละ	91.30	
เกษตรกรตัวอย่�งมีพ่�นัทีี�ที�งก�รเกษตร
เฉลี�ย	18.31	ไร่ต่อครัวเร่อนั	โดยเป็ินัพ่�นัทีี�
สำำ�หรับก�รเลี�ยงโคขุนัโพนัย�งคำ�เฉลี�ย	 
2.47	 ไร่ต่อครัวเร่อนั	 เกษตรกรตัวอย่�ง 
มีปิระสำบก�รณ์์ในัก�รเลี�ยงโคขุนัโพนัย�ง
คำ�เฉลี�ย	9.89	ปีิ	และมีแรงง�นัในัครัวเร่อนั 
เฉลี�ย	 1.69	คนัต่อครัวเร่อนั	สำำ�หรับเลี�ยง 
โคขุนัโพนัย�งคำ�	 เกษตรกรสำ่วนัใหญ่่

ทีำ�ก�รเกษตรโดยอ�ศยันัำ��ฝนั	ร้อยละ	84.8	
เกษตรกรตัวอย่�งทัี�งหมดเป็ินัสำม�ชิักกลุ่ม
หร่อสำถ�บันัเกษตรกร	 โดยสำ่วนัใหญ่่ข�ด
ก�รจัดทีำ�บัญ่ชีัครัวเร่อนั	 ร้อยละ	 65.22	
เกษตรกรตัวอย่�งทัี�งหมดส่ำงผ่ลผ่ลิต 
ให้กับสำหกรณ์์ก�รเลี�ยงปิศุสัำตว์	กรปิ.กล�ง	 
โพนัย�งคำ�	 จำ� กัด	 จังหวัดสำกลนัคร	 
ด้�นัก�รใช้ัเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม	 
พบว่�	 เกษตรกรตัวอย่�งจำ�นัวนั	24	ร�ย	
ส่ำวนัใหญ่่อย้่ในัพ่�นัทีี�อำ�เภอเม่องสำกลนัคร	 
พบว่�	 มีก�รใช้ัอ�ห�รข้นัสำำ� เร็จ ร้ปิ 
ทีี�ผ่ลิตข่�นัม�จ�กก�รนัำ�อ�ห�รหย�บและ 
อ�ห�รข้นัม�ผ่สำมกันัในัอัตร�สำ่วนัทีี�เหม�ะสำม	 
(Total	Mixed	 Ration:	 TMR)	 สำ่งผ่ลให้
เกษตรกร	 มีต้นัทุีนัก�รผ่ลิตเฉลี�ย	66,001	 
บ�ที/ตัว	ได้นัำ��หนัักเฉลี�ย	728.83	กิโลกรัม/ตัว	 
ร�ค�ทีี�เกษตรกรข�ยได้	92,547	บ�ที/ตัว	 
ผ่ลตอบแทีนัสุำทีธิัเฉลี�ย	 (กำ�ไร)	 26,546	 
บ�ที/ตัว	 ในัขณ์ะทีี�ก�รให้อ�ห�รข้นั 
อย่�งเดียว	มีต้นัทุีนัก�รผ่ลิตเฉลี�ย	73,685	
บ�ที/ตัว	ได้นัำ��หนัักเฉลี�ย	714.61	กิโลกรัม
/ตัว	 ร�ค�ทีี�เกษตรกรข�ยได้	 91,421	
บ�ที/ตัว	 ผ่ลตอบแทีนัสำุทีธิัเฉลี�ย	 (กำ�ไร)	
17,736	บ�ที/ตัว	ดังนัั�นั	จะเห็นัได้ว่�ก�ร
ผ่ลิตโคขุนัโพนัย�งคำ�ทีี�มีก�รใช้ัอ�ห�ร	
TMR	เกษตรกรจะมีต้นัทุีนัน้ัอยกว่�ก�รใช้ั

อ�ห�รข้นัอย่�งเดียว	คิดเป็ินัร้อยละ	10.43	
และได้ผ่ลตอบแทีนัส้ำงกว่�คิดเป็ินั	ร้อยละ	 
49.67	 เน่ั�องจ�กก�รใช้ัอ�ห�ร	 TMR	 
ช่ัวยลดตันัทุีนัค่�อ�ห�รสัำตว์	 เกษตรกรจ่ง
ได้รับผ่ลตอบแทีนัทีี�ดีกว่�	 อย่�งไรก็ต�ม	 
เกษตรกรในัพ่�นัทีี�	ยงัไม่มีก�รปิรับใช้ัอ�ห�ร	 
TMR	 ทัี�งหมด	 เน่ั�องจ�กต้นัทุีนัจ�กก�ร 
ใช้ัเคร่�องผ่สำมอ�ห�ร	 รวมทัี�งก�รอบรม
ใ ห้คว�มร้้ แ ละก�รสำ่ ง เ สำ ริ ม ในัด้ �นั
กระบวนัก�รผ่ลิตและก�รปิรับใช้ัอ�ห�ร	
TMR	ยังไม่ทัี�วถ่ง	อย่�งไรก็ต�ม	สำำ�นัักง�นั
ปิศุสัำตว์จังหวัดสำกลนัคร	 ได้ดำ�เนิันัก�ร
ปิระชั�สัำมพันัธ์ัและส่ำงเสำริมเกษตรกร 
ให้ใช้ัอ�ห�ร	TMR	 เพ่�อลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิต
เพิ�มร�ยได้	 และเป็ินัก�รใช้ัปิระโยชัน์ั 
จ�กเศษวัสำดุเหล่อใช้ัที�งก�รเกษตร
	 สำศที.3	 ได้ทีำ�ก�รวิเคร�ะห์สำภ�พ
แวดล้อมก�รผ่ลิตเน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ�
ด้วยเคร่�องม่อ	 SWOT	 Analysis	 และ	
TOWs	Matrix	เพ่�อเสำนัอกำ�หนัดแนัวที�ง
ก�รพัฒนั�เกษตรอัตลักษณ์์หร่อสิำนัค้�	 GI	 
ด้วยเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม	และจ�กก�ร 
ปิระชุัมห�ร่อกลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 
ระดมคว�มคิดเห็นัและข้อเสำนัอแนัะจ�ก 
ทุีกภ�คสำ่วนัทีี�เกี�ยวข้อง	แนวทางการ 
พัฒนาตลอดห่่วงโซ่่คุณค่าในการผลิตเน่�อ 
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ฟ�ร์มโคเน่ั�อ	 (Good	 Agricultural	 
Practice:	 GAP)	 (5)	 ส่ำงเสำริมก�รผ่ลิตเน่ั�อ 
โคขุนัโพนัย�งคำ�ให้มีคุณ์ภ�พเทีียบเคียงกับ
เน่ั�อโคในัตล�ด	High	end	ด้วยเทีคโนัโลยี
และนัวัตกรรมต่�งๆ	 เช่ันั	 ก�รสำนัับสำนุันั
และพัฒนั�เคร่�องผ่สำมอ�ห�รสัำตว์	 (TMR)	
เคร่�องสำแกนัพันัธุักรรมของโคขุนัมีชัีวิต
หร่ออย้่ในัระยะก�รขุนั	 เพ่�อตรวจสำอบ
ลักษณ์ะคว�มนุ่ัมของเน่ั�อและไขมันัแทีรก	
เพ่�อว�งแผ่นัก�รผ่ลิตให้ได้เน่ั�อไขมันัแทีรก
ในัระดับ	 3.5	 (เกรดพรีเมี�ยม)	 เทีคโนัโลยี
คอกขุนัแบบ	Real	 Time	ก�รตรวจสำอบ 
ย้อนักลับด้วยเทีคโนัโลยีสำ�รสำนัเทีศ	 
(ก�รพัฒนั�	Application)	และเทีคโนัโลยี
แยกนัำ��เช่ั�อ	 เป็ินัต้นั	 (6)	 พัฒนั�สำ่งเสำริม
ก�รรวมกลุ่มของเกษตรกรในัร้ปิวิสำ�หกิจ
ชุัมชันั	 หร่อสำหกรณ์์ทีี�มีคว�มเข้มแข็ง 
เพ่�อให้เกษตรกรทีี�เป็ินัสำม�ชิักสำ�ม�รถเข้�ถ่ง 
ข้อม้ลก�รผ่ลิต	 และก�รตล�ดโคขุนั 
โพนัย�งคำ�	 ทัี�งยังเปิิดโอก�สำในัเร่�องเงินั
ลงทุีนัดอกเบี�ยตำ��ด้วย	และ	(7)	จัดตั�งศ้นัย์ 
ข้อ ม้ลองค์คว�ม ร้้ 	 นั วัตกรรม	 และ
เทีคโนัโลยีก�รผ่ลิตเน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ�	 
ระดับกลางทาง	 (1)	ก�รวิจัยและส่ำงเสำริม 
ก�รแปิรร้ปิผ่ลผ่ลิตทีี�ตกเกรดเป็ินัผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 
ทีี�หล�กหล�ยและผ่ลพลอยได้จ�กก�รผ่ลิต	 
ด้วยเทีคโนัโลยีและนัวัตกรรมเพ่�อสำร้�ง
ม้ลค่�เพิ�ม	 ผ่ลผ่ลิตทีี�ตกเกรดนัำ�ไปิแปิรร้ปิ	 
อ�ทีิเช่ันั	 ล้กชิั�นั	 เน่ั�อโคขุนัแดดเดียว	 
เน่ั�อโคขุนัแผ่่นัอบกรอบ	 ไส้ำกรอกเน่ั�อ	 
เน่ั�อเสีำยบไม้	 กุนัเชีัยงเน่ั�อ	 ซ่ึ่�งยังคงรสำชั�ติ

โดย	:	ส่ำวนับริห�รกองทุีนัภ�คก�รเกษตร
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร

ของเน่ั�อโคขุนัเกรดพรีเมี�ยม	 เป็ินัต้นั	 
ผ่ลพลอยได้จ�กก�รแปิรร้ปิ	 อ�ทิีเช่ันั	 
เล่อดทีี� ไ ด้จ�กก�รเช่ัอดนัำ�ไปิแปิรร้ปิ 
เป็ินัผ่งเล่อดโคขุนัสำำ�หรับปิรุงนัำ��ซุึ่บอ�ห�ร	 
เป็ินัต้นั	(2)	สำนัับสำนุันัและพัฒนั�ปิรับปิรุง
โรงฆ่่�สัำตว์เข้�ส่้ำม�ตรฐ�นั	 GMP-Halal	 
ช่ัวยให้สำ�ม�รถทีำ�ก�รแข่งขันัในัตล�ดโลกได้	 
และ	(3)	พัฒนั�ก�รแปิรร้ปิผ่ลิตภัณ์ฑ์์เน่ั�อ 
โคขุนัโพนัย�งคำ�	ต�มม�ตรฐ�นั	GMP-Halal	 
ระดับปลายทาง	 (1)	 ควบคุมก�รนัำ�เข้� 
โค เ น่ั� อและเ น่ั� อ โคจ�กต่�งปิระเทีศ	 
(2)	 ส่ำงเสำริมก�รส่ำงออกเน่ั�อโคขุนัโพนัย�งคำ� 
ในัร้ปิสิำนัค้�ฮ�ล�ลไปิยังปิระเทีศมุสำลิม	 
(3)	 สำร้�งแบรนัด์โคขุนัโพนัย�งคำ�ให้เป็ินั
เอกลักษณ์์ทีี�โดดเด่นัสำ�ม�รถบุกตล�ด 
ในัปิระเทีศและต่�งปิระเทีศ	 (4)	 พัฒนั� 
ศ้นัยจ์ำ�หน่ั�ยและกระจ�ยสิำนัค้�เน่ั�อโคขุนั
โพนัย�งคำ�ทีี�ได้ม�ตรฐ�นั	GMP-Halal	และ	 
(5)	 จัดตั�งศ้นัย์ปิระชั�สัำมพันัธ์ัและรณ์รงค์
ส่ำงเสำริมก�รบริโภคเน่ั�อและผ่ลิตภัณ์ฑ์์เน่ั�อ
โคขุนัโพนัย�งคำ�	 ข้้อเสู่นอแนะสู่ำาห่รับ
การศึกษาในอนาคต	(1)	ควรศ่กษ�ก�รนัำ�
เทีคโนัโลยีและนัวัตกรรมม�ใช้ักับสิำนัค้� 
อัตลักษณ์์ชันิัดอ่�นั	 ๆ	 เพ่�อเป็ินัข้อม้ล
เศรษฐกิจก�รเกษตรให้แก่หน่ัวยง�นั	 
ผ้้่ปิระกอบก�ร	เกษตรกร	และผ่้ส้ำนัใจทัี�วไปิ
นัำ�ไปิใช้ัปิระโยชัน์ัในัก�รจัดทีำ�แผ่นัง�นั
โครงก�รส่ำงเสำริมสำนัับสำนุันัให้แก่เกษตรกร	
ว�งแผ่นับริห�รจัดก�รสิำนัค้�ให้สำอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของตล�ด	 รวมทัี�งก�ร
ตัดสำินัใจนัำ�เทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม 
ม�ใช้ัในัก�รผ่ลิตเพ่�อสำร้�งม้ลค่�เพิ�มสำินัค้� 
เกษตรอัตลักษณ์์พ่�นัถิ�นั	 และ	 (2)	 ควร
ศ่กษ�ก�รนัำ�เทีคโนัโลยีและนัวัตกรรม 
ชันิัดต่�ง	ๆ	ทีี�เกษตรกรสำ�ม�รถนัำ�ม�ปิรับ 
ใช้ัในักระบวนัก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตร 
อัตลักษณ์์	 เพ่�อเป็ินัก�รลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิต
และสำร้�งร�ยได้เพิ�มให้แก่เกษตรกร

โคขุ้นโพนยางคำา ประกอบด้วย ระดับต้นทาง 
(1)	 สำนัับสำนุันัก�รปิล้กพ่ชัอ�ห�รสัำตว์	 
และสำนัับสำนัุนัก�รนัำ�ผ่ลพลอยได้ที�ง 
ก�รเกษตรม�แปิรร้ปิเป็ินัผ่ลิตภัณ์ฑ์์อ�ห�ร
ทีดแทีนัก�รใช้ัอ�ห�รข้นั	เพ่�อใช้ัเป็ินัอ�ห�ร
คุณ์ภ�พสำำ�หรับก�รผ่ลิตเน่ั�อโคขุนัโพนั
ย�งคำ�	 และสำ�ม�รถลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิต
ให้กับเกษตรกรได้	 (2)	 พัฒนั�ก�รวิจัย
อ�ห�รคุณ์ภ�พดี	 และระยะเวล�ก�รขุนั
ทีี�เหม�ะสำม	 เพ่�อลดต้นัทุีนัก�รผ่ลิตเน่ั�อ
โคขุนัโพนัย�งคำ�	 แต่ยังคงคุณ์ภ�พเน่ั�อ 
โคขุนัเกรดพรีเมี�ยม	 (3)	 สำนัับสำนัุนัก�ร 
จัดทีำ�ฟ�ร์มพ่อแม่พันัธ์ุัโคเน่ั�อทีี�มีคุณ์ภ�พ	
ก�รจัดตั�งศ้นัย์พันัธุักรรม	 และพัฒนั�องค์
คว�มร้้ด้�นัขบวนัก�รผ่ลิตโคต้นัที�งให้
กับเกษตรกร	เพ่�อนัำ�ไปิผ่ลิตโคขุนัโพนัย�ง
คำ�หร่อข�ยให้แก่ผ้้่เลี�ยงโคขุนัโพนัย�งคำ�	 
(4)	 ส่ำงเสำริมแหล่งผ่ลิตนัำ��เช่ั�อพ่อพันัธ์ุั 
โคเน่ั�อ	เพ่�อรองรับคว�มต้องก�รโคล้กผ่สำม
ของเกษตรกร	 และยกระดับให้เกษตรกร 
มีก�รปิฏิิบัติที�งก�รเกษตรทีี�ดีสำำ�หรับ
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สัศก. โชว์ิผลุ่สัำ�เร็จ 3 ป้ ีพััฒน์�แลุ่ะสั�งเสัริมเศรษฐกิจฐ�น์ร�ก 
ยกระดับักลุ่่�มเป้�้หม�ย 1.32 ลุ้่�น์ร�ย 

สัร้�งผลิุ่ตภัณ์ฑ์์ใหม� เกิดม่ลุ่ค์�� 7.8 แสัน์ลุ้่�น์บั�ทั 
	 กรึะที่รึวงเกษตรึและสำหกรึณ์
ไ ด้ รับมอบหม�ยใ ห้ เ ป็ินั เจ้�ภ�พหลัก 
ในัก�รขับเคล่�อนัแผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�
และส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐ�นัร�กม�ตั�งแต่ 
ปีิ	2563	โดย	สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
(สำศก.)	เป็ินัหน่ัวยง�นัเจ้�ภ�พในัก�รบ้รณ์�ก�ร 
ขับ เค ล่� อนัแผ่นัง�นัของหน่ัวยง�นัในั 
สัำงกัดกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	 ร่วมกับ
กระทีรวงต่�ง	 ๆ	 ปิระกอบด้วย	 กระทีรวง
มห�ดไทีย	 กระทีรวงพ�ณ์ิชัย์	 กระทีรวง
อุตสำ�หกรรม	 กระทีรวงก�รอุดมศ่กษ�	
วิทีย�ศ�สำตร์	วิจัยและนัวัตกรรม	กระทีรวง
ทีรัพย�กรธัรรมชั�ติและสิำ�งแวดล้อม	 รวม
ทัี�งหน่ัวยง�นัอ่�นัของรัฐ	ภ�ยใต้	3	แนัวที�ง
หลัก	ค่อ	แนวทางท่� 1	ก�รพัฒนั�ศักยภ�พ
ปิระชั�ชันักลุ่มเป้ิ�หม�ย	(ต้นัที�ง)		แนวทางท่� 2  
พัฒนั�ผ่ลิตภัณ์ฑ์์	 และก�รให้บริก�รชัุมชันั	 
(กล�งที�ง)	และ	แนวทางท่� 3	ก�รพัฒนั�
ระบบบริห�รจัดก�ร	 และกลไกก�รตล�ด	 
(ปิล�ยที�ง)	 ปัิจจุบันัมีก�รดำ�เนิันัโครงก�ร
และกิจกรรมต่�งๆ	รวม	22	โครงก�ร

	 ในัก�รนีั�	สำศก.	ได้ติดต�มผ่ลก�รขับเคล่�อนั
แผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�และส่ำงเสำริม 
เศรษฐกิจฐ�นัร�กตลอด	 3	 ปีิ	 ทีี�ผ่่�นัม�	 
(ปีิ	2563	-2565)	พบว่�	สำ�ม�รถช่ัวยยกระดับ
กลุ่มเป้ิ�หม�ยทัี�งปิระชั�ชันัผ้้่มีร�ยได้นั้อย	 
เกษตรกรร�ยย่อย	 สำถ�บันัเกษตรกร	 

วิสำ�หกิจชัุมชันั	 และผ่้้ผ่ลิต/ผ่้้ปิระกอบก�ร
ได้ม�กกว่�	1.32	ล้�นัร�ย	รวม	4,337	กลุ่ม	 
เกิดก�รพัฒนั�ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ชุัมชันัม�กกว่�	 
15,137	 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์	 คิดเป็ินัม้ลค่�จ�กก�ร
จำ�หน่ั�ยผ่ลิตภัณ์ฑ์์ชุัมชันัม�กถ่ง	 781,066	
ล้ �นับ�ที	 ซ่ึ่� งภ�พรวมของผ่ลสำำ� เ ร็ จ 
ทีี�กระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์ได้ขับเคล่�อนั
แผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�และสำ่งเสำริม
เศรษฐกิจฐ�นัร�ก	ส่ำงผ่ลให้หน่ัวยง�นัต่�ง	ๆ 	 
และปิระชั�ชันักลุ่มเป้ิ�หม�ยทีี�เข้�ร่วม
โครงก�ร	มีคว�มพ่งพอใจต่อก�รดำ�เนิันัง�นั
โครงก�รภ�ยใต้แผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั� 
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และส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐ�นัร�กในัภ�พรวม 
อย้่ ในัระดับม�กทีี� สุำด	 และแน่ันัอนัว่�	 
ในัปีิงบปิระม�ณ์	พ.ศ.	2566	สำศก.	ในัฐ�นัะ
หน่ัวยง�นัเจ้�ภ�พ	 จะร่วมกับทุีกหน่ัวยง�นั
ทีี�ร่วมบ้รณ์�ก�ร	 ในัก�รขับเคล่�อนัแผ่นัง�นั 
บ้รณ์�ก�รพัฒนั�และส่ำงเสำริมเศรษฐกิจ
ฐ�นัร�กอย่�งต่อเน่ั�องต่อไปิ

	 สำำ�หรับปิีงบปิระม�ณ์	 2565	 ทีี�ผ่่�นัม�	 
กระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	 มีก�รขับ
เคล่�อนัแผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�และ 
ส่ำงเสำริมเศรษฐกิจฐ�นัร�ก	ทัี�งสิำ�นั	15	โครงก�ร	 
อ�ทิี	 โครงก�รบริห�รจัดก�รทีี�ดินัทีำ�กินัแก่
เกษตรกรร�ยยอ่ยและผ่้ด้้อยโอก�สำ	สำ�ม�รถ
ช่ัวยเข้�ถ่งทีี�ดินัทีำ�กินั	 และได้รับสิำทีธิัเข้�ทีำ�

ปิระโยชัน์ัในัทีี�ดินัทัี�งเอกสำ�รสิำทีธิั	 สำ.ปิ.ก.	 
4-01	 และเอกสำ�รสิำทีธิั	 สำ.ปิ.ก.	 4-01	 (ชั)	 
ได้ต�มเป้ิ�หม�ย	 โครงก�รศ้นัย์เรียนัร้้ 
ก�รเพิ�มปิระสำิทีธิัภ�พก�รผ่ลิตสำินัค้�เกษตร	 
สำ�ม�รถลดต้นัทุีนัค่�ปุิ�ยเคมี	 เฉลี�ยครัว
เร่อนัละ	 6,298	 บ�ที/รอบก�รผ่ลิต	 และ
โครงก�รสำ่งเสำริมก�รพัฒนั�ระบบตล�ด
ภ�ยในัสำำ�หรับสิำนัค้�เกษตร	 สำ�ม�รถเพิ�ม
ช่ัองที�งก�รจำ�หนั่�ยสิำนัค้�ของสำหกรณ์์/
กลุ่มเกษตรกร/ชุัมชันัและวิสำ�หกิจชุัมชันั	 
729	แห่ง	
	 นัอกจ�กนีั�	 ในัส่ำวนัของกลุ่มโครงก�ร
ทีี�ช่ัวยสำร้�งร�ยได้	 ได้แก่	 โครงก�รบริห�ร
จัดก�รหนีั� 	 โครงก�รพัฒนั�เกษตรกร 
ปิร�ดเปิร่�อง	(Smart	Farmer)	โครงก�รส่ำงเสำริม 
และสำร้�งทัีกษะในัก�รปิระกอบอ�ชีัพทัี�งในั
และนัอกภ�คเกษตร	 โครงก�รสำร้�งคว�ม
เข้มแข็งกลุ่มก�รผ่ลิตด้�นัก�รเกษตร	 และ
โครงก�รยกระดับศักยภ�พเกษตรกรรุ่นัใหม่
และผ้้่ปิระกอบก�ร/วิสำ�หกิจชุัมชันั	 ในัก�ร
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ผ่ลิตสิำนัค้�ชุัมชันั	 ทัี�ง	 5	 โครงก�รดังกล่�ว	 
ช่ัวยให้เกิดก�รรวมกลุ่มผ่ลิต	 พัฒนั�และ
แปิรร้ปิผ่ลิตภัณ์ฑ์์	 เช่ันั	 ก�รผ่ลิตสำบ่้/โลชัั�นั
จ�กโปิรตีนัไหม	 ดอกไม้จันัทีน์ั	 พวงหรีด	
แปิรร้ปิหน่ัอไม้	มะพร้�วแปิรร้ปิ	(เวชัสำำ�อ�ง)	 
และผ่ลไม้คุณ์ภ�พ	 สำ�ม�รถสำร้�งร�ยได้ 
ให้กลุ่มเป้ิ�หม�ยและเกษตรกรแล้วในัเบ่�องต้นั 
เฉลี�ย	17,612	บ�ที/เด่อนั/ร�ย	
	 ทัี�งนีั�	 ภ�พรวมก�รขับเคล่�อนัทัี�ง	 15	
โครงก�ร	 กลุ่มเป้ิ�หม�ยได้รับก�รพัฒนั�
อ�ชัีพในัด้�นัต่�ง	 ๆ	 และได้นัำ�คว�มร้้	 
ไปิปิฏิิบัติใช้ัและตอ่ยอด	มีก�รเช่ั�อมโยงตล�ด	 

รวบรวมผ่ลผ่ลิต	 ส่ำงเสำริมเคร่�องหม�ยตล�ด
สิำนัค้�เกษตรในัพ่�นัทีี�	ส่ำงผ่ลให้ปีิ	2565	ชุัมชันั
สำ�ม�รถจำ�หน่ั�ยผ่ลิตภัณ์ฑ์์	 คิดเป็ินัม้ลค่�	
244,189	ล้�นับ�ที	
	 สำำ� ห รั บ ใ นั ปีิ ง บปิ ร ะม �ณ์ 	 2 5 6 6	 
แผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�และส่ำงเสำริม
เศรษฐกิจฐ�นัร�ก	 มีแผ่นัง�นัโครงก�รรวม	 
13	 โครงก�ร	 โดย	 สำศก.	 จะได้ติดต�มและ
นัำ�เสำนัอผ่ลก�รดำ�เนัินัง�นัในัระยะต่อไปิ	 
ทัี�งนีั�	 ท่ี�นัทีี�สำนัใจร�ยละเอียดของผ่ลก�ร
ดำ�เนัินัง�นัแผ่นัง�นับ้รณ์�ก�รพัฒนั�และ 
ส่ำงเสำรมิเศรษฐกจิฐ�นัร�ก	ทีี�	สำศก.	ได้ติดต�ม 

โดย	:	ศ้นัย์ปิระเมินัผ่ล

ปิระเมินัผ่ล	 สำ�ม�รถสำอบถ�มร�ยละเอียด	 
ได้ทีี�ส่ำวนัปิระเมินัผ่ลแผ่นัพัฒนั�ก�รเกษตร	 
ศ้นัย์ปิระเมินัผ่ล	สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
โทีร.	0	2579	0507	ในัวันัและเวล�ร�ชัก�ร
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ภ�วิะเศรษฐกิจก�รเกษตร ป้ระจำ�เด้อน์
พัฤศจิก�ยน์ 2565

ข�าว
	 1.	สำรุึปภาวะการึผู้ลิต	การึตลาด	และรึาคาใน่ปรึะเที่ศ
	 	 1.1	 การึผู้ลิต

	 	 	 1)	ข�าวน่าป	ีป	ี2565/66

   คาดการณ์ข้้อม่ล	ณ์	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 62.917	 ล้�นัไร่	 ผ่ลผ่ลิต	 26.703	 ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	 และ 
ผ่ลผ่ลิตต่อไร่	424	 กิโลกรัม	 เพิ�มข่�นัเม่�อเทีียบกับปีิก�รผ่ลิต	2564/65	 ทีี�มีพ่�นัทีี�	 63.013	 ล้�นัไร่	ผ่ลผ่ลิต	26.807	 ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	และ
ผ่ลผ่ลิตต่อไร่	425	กิโลกรัม	หร่อลดลงร้อยละ	0.15	ร้อยละ	0.39	และร้อยละ	0.24	ต�มลำ�ดับ	เน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้กลดลง	เน่ั�องจ�กแหล่งผ่ลิต 
ที�งภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	และภ�คใต้ลดเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้กลง	บ�งส่ำวนัปิรับเปิลี�ยนัไปิปิล้กพ่ชัอ่�นัทีี�ได้รับผ่ลตอบแทีนัทีี�ดีกว่�	เช่ันั	อ้อยโรงง�นั	 
ทีำ�ก�รเกษตรแบบผ่สำมผ่สำ�นั	 บ�งแหล่งปิล้กพ่ชัอ่�นัทีี�มีต้นัทุีนัตำ��กว่�	 และด้แลง่�ยกว่�	 เช่ันั	 มันัสำำ�ปิะหลัง	 แม้แหล่งผ่ลิตที�งภ�คเหน่ัอ	 
และภ�คกล�งเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้กจะเพิ�มข่�นัในัทีี�นั�ทีี�ปิล่อยว่�งเม่�อปีิทีี�ผ่่�นัม�	 แต่เพิ�มข่�นัไม่ม�ก	 เน่ั�องจ�กต้นัทุีนัก�รผ่ลิตส้ำงข่�นัจ�กร�ค�ปุิ�ย	 
สำ�รเคมี	และนัำ��มันัเช่ั�อเพลิง	จ่งส่ำงผ่ลให้ภ�พรวมเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้กลดลง

   สู่ำาห่รับผลผลิต	 ค�ดว่�ลดลง	 เน่ั�องจ�กแหล่งผ่ลิตในัภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอปิระสำบอุทีกภัยในัช่ัวงปิล�ยเด่อนัสิำงห�คม	 และ 
เด่อนักันัย�ยนั	 -	 ตุล�คม	 2565	 ซ่ึ่�งข้�วอย้่ในัช่ัวงใกล้เก็บเกี�ยว	 มีนัำ��ท่ีวมขังนั�นั	 ทีำ�ให้ต้นัข้�วล้มและเน่ั�	 ไม่สำ�ม�รถเก็บเกี�ยวผ่ลผ่ลิตได้	
ปิระกอบกบัเกษตรกรบ�งสำว่นัลดก�รด้แลรกัษ�	เพร�ะร�ค�ปิจัจัยก�รผ่ลิตส้ำงข่�นัอย�่งตอ่เนั่�อง	ส่ำงผ่ลใหภ้�พรวมผ่ลผ่ลติลดลงจ�กปิทีีี�ผ่่�นัม�	 
แต่ลดลงไม่ม�กเน่ั�องจ�ก	ในัปีิ	2565	แหล่งผ่ลิตในัภ�คเหน่ัอ	และภ�คกล�ง	ปิล้กข้�วไม่ไวต่อช่ัวงแสำง	เกษตรกรมีก�รเตรียมคว�มพร้อมรับม่อ
สำถ�นัก�รณ์์อุทีกภัยโดยเร่งเก็บเกี�ยวผ่ลผ่ลิตให้เร็วข่�นั	ทีำ�ให้คว�มเสีำยห�ยน้ัอยกว่�ปีิทีี�ผ่่�นัม�

ริ�ยก�ริ
ปริิมู�ณ์ผลผลิตและร้ิอยละข้้�วิน�ปจีั�กก�ริเก็บเกี�ยวิริ�ยเดือน	ป	ี2565/66

ริวิมู
ก.ค.65 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พั.ย. ธ.ค. มู.ค.66 ก.พั. มีู.ค. เมู.ย. พั.ค.

-	รวมทัี�งปิระเทีศ
 (ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก)

0.030 1.690 2.094 2.449 17.342 2.439 0.385 0.144 0.053 0.055 0.022 26.703

-	ร้อยละ 0.11 6.33 7.84 9.17 64.95 9.13 1.44 0.54 0.20 0.21 0.08 100.00

ริ�ยก�ริ
ปริิมู�ณ์ผลผลิตและร้ิอยละข้้�วิน�ปรัิงจั�กก�ริเก็บเกี�ยวิริ�ยเดือน	ป	ี2565	

ริวิมู
ก.พั.65 มีู.ค. เมู.ย. พั.ค. มิู.ย.	 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

-	รวมทัี�งปิระเทีศ	(ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก) 0.967 2.156 2.062 1.217 0.537 0.346 0.075 0.018 0.004 7.382

-	ร้อยละ 13.09 29.20 27.93 16.48 7.28 4.68 1.03 0.25 0.06 100.00

   ผลผลิตออกสู่่่ตลาด	 ค�ดก�รณ์์ผ่ลผ่ลิตจะเริ�มออกส่้ำตล�ดตั�งแต่เด่อนักรกฎ�คม	 2565	 -	 พฤษภ�คม	 2566	 โดยค�ดว่�ผ่ลผ่ลิต 
จะออกส่้ำตล�ดม�กในัเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	ปิริม�ณ์	17.342	ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	หร่อร้อยละ	64.95	ของผ่ลผ่ลิตข้�วนั�ปีิทัี�งหมด

	 	 	 2)	ข�าวน่าปรัึง	ป	ี2565

   คาดการณ์ข้้อม่ล	 ณ์	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 11.366	 ล้�นัไร่	 ผ่ลผ่ลิต	 7.382	 ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	 และ 
ผ่ลผ่ลิตต่อไร่	 650	 กิโลกรัม	 เพิ�มข่�นัจ�กปีิ	 2565	 ทีี�มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 9.547	 ล้�นัไร่	 ผ่ลผ่ลิต	 6.171	 ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	 ผ่ลผ่ลิตต่อไร่	 
646	 กิโลกรัม	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	19.05	 ร้อยละ	19.62	และร้อยละ	0.62	ต�มลำ�ดับ	 เน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้กมีแนัวโน้ัมเพิ�มข่�นั	 เน่ั�องจ�กค�ดว่� 
จะมีปิริม�ณ์นัำ��ม�กกว่�ปีิ	2564	และปีิ	2565	โดยเกษตรกรปิล้กในัพ่�นัทีี�นั�ปิรังทีี�เคยปิล่อยว่�ง	

   สู่ำาห่รับผลผลิตต่อไร่	ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	เน่ั�องจ�กมีนัำ��เพียงพอต่อก�รเพ�ะปิล้กและก�รเจริญ่เติบโตของต้นัข้�ว

   ผลผลิตออกสู่่่ตลาด	ค�ดก�รณ์์ผ่ลผ่ลิตเริ�มออกส่้ำตล�ดตั�งแต่เด่อนักุมภ�พันัธ์ั	-	ตุล�คม	2566	โดยค�ดว่�ผ่ลผ่ลิตจะออกส่้ำตล�ด
ม�กในัช่ัวงเด่อนัมีนั�คม	-	เมษ�ยนั	2566	ปิริม�ณ์รวม	4.218	ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	หร่อร้อยละ	57.13	ของผ่ลผ่ลิตข้�วนั�ปิรังทัี�งหมด  
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1.2	การึตลาด

	 	 	 1)	โครึงการึสำำาคัญภายใต�แผู้น่การึผู้ลิตและการึตลาดข�าวครึบวงจ้รึ	ปกีารึผู้ลิต	2565/66	ดังน่่�

	 	 	 1.1)	 ด�าน่การึผู้ลิต
	 	 	 	 (1)	ก�รจัดก�รปัิจจัยก�รผ่ลิต	ได้แก่	โครงก�รผ่ลิตและกระจ�ยเมล็ดพันัธ์ุัข้�ว	และม�ตรก�รควบคุมค่�เช่ั�ทีี�นั�

	 	 	 	 (2)	ก�รเพิ�มปิระสำิทีธิัภ�พก�รผ่ลิตข้�ว	 ได้แก่	 โครงก�รระบบสำ่งเสำริมก�รเกษตรแบบแปิลงใหญ่่	 (นั�แปิลงใหญ่่)	 โครงก�ร

ส่ำงเสำริมก�รผ่ลิตข้�วอินัทีรีย์	 โครงก�รพัฒนั�เกษตรกรรมยั�งย่นั	 (ส่ำงเสำริมและพัฒนั�ก�รผ่ลิตข้�วอินัทีรีย์)	และก�รปิฏิิบัติที�งก�รเกษตรทีี�ดี

สำำ�หรับก�รผ่ลิตข้�วยั�งย่นั

	 	 	 	 (3)	ก�รควบคุมปิริม�ณ์ก�รผ่ลิตข้�ว	ได้แก่	โครงก�รบริห�รจัดก�รพ่�นัทีี�เกษตรต�มแผ่นัทีี�ก�รเกษตรเชิังรุก	(Zoning	by	Agri-Map)	 

โครงก�รส่ำงเสำริมก�รปิล้กพ่ชัใช้ันัำ��น้ัอยเสำริมสำร้�งร�ยได้แก่เกษตรกร	 โครงก�รเพิ�มปิระสิำทีธิัภ�พก�รผ่ลิตข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์	 ปีิ	 2566	 โครงก�ร 

ส่ำงเสำริมก�รเลี�ยงสัำตว์และกิจกรรมทีี�เกี�ยวเน่ั�อง	 โครงก�รส่ำงเสำริมก�รปิล้กข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์ผ่่�นัระบบสำหกรณ์์	 แผ่นัก�รถ่�ยทีอดคว�มร้้ก�รผ่ลิต 

พ่ชัหลังนั�และก�รใช้ันัำ��ในัก�รผ่ลิตพ่ชัอย่�งมีปิระสิำทีธิัภ�พ	และแผ่นัก�รผ่ลิตพันัธ์ุัพ่ชัและปัิจจัยก�รผ่ลิต

	 	 	 	 (4)	ก�รพัฒนั�ชั�วนั�	ได้แก่	โครงก�รพัฒนั�เกษตรกรปิร�ดเปิร่�อง	(Smart	Farmer)

	 	 	 	 (5)	ก�รวิจัยและพัฒนั�	 ได้แก่	 ก�รปิรับปิรุงพันัธ์ุัข้�วเจ้�พ่�นันุ่ัมและพ่�นัแข็ง	 ก�รปิรับปิรุงพันัธ์ุัข้�วหอมโหย	 ก�รปิรับปิรุง 

พันัธ์ุัข้�วโภชันั�ก�รส้ำง	และก�รปิรับปิรุงพันัธ์ุัข้�วเหนีัยว

	 	 	 	 (6)	ก�รปิระกันัภัยพ่ชัผ่ล	ได้แก่	โครงก�รปิระกันัภัยข้�วนั�ปีิ

	 	 	 	 (7)	ก�รส่ำงเสำริมก�รสำร้�งยุ้งฉ�งให้เกษตรกรและสำถ�บันัเกษตรกรทัี�วปิระเทีศ	(รัฐชัดเชัยดอกเบี�ยร้อยละ	3)

	 	 	 1.2)	ด�าน่การึตลาด
	 	 	 	 (1)	ก�รพฒันั�ตล�ดสำนิัค้�ข้�ว	ได้แก่	โครงก�รสำง่เสำรมิก�รพฒันั�ระบบตล�ดภ�ยในัสำำ�หรบัสำนิัค้�เกษตร	และโครงก�รรณ์รงค์

บริโภคข้�วและผ่ลิตภัณ์ฑ์์ข้�วของไทียทัี�งตล�ดในัปิระเทีศและต่�งปิระเทีศ

	 	 	 	 (2)	ก�รชัะลอผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ด	ได้แก่	โครงก�รสิำนัเช่ั�อชัะลอก�รข�ยข้�วเปิล่อกนั�ปีิ	โครงก�รสิำนัเช่ั�อเพ่�อรวบรวมข้�วและ

สำร้�งม้ลค่�เพิ�มโดยสำถ�บันัเกษตรกร	และโครงก�รชัดเชัยดอกเบี�ยให้ผ้้่ปิระกอบก�รค้�ข้�วในัก�รเก็บสำต็อก

	 	 	 	 (3)	ก�รจัดห�และเช่ั�อมโยงตล�ดต่�งปิระเทีศ	ได้แก่	โครงก�รกระชัับคว�มสัำมพันัธ์ัและรณ์รงค์สำร้�งก�รรับร้้ในัศักยภ�พข้�ว

ไทียเพ่�อขย�ยตล�ดข้�วไทียในัต่�งปิระเทีศ	และโครงก�รปิกป้ิองและแก้ปัิญ่ห�อุปิสำรรคที�งก�รค้�

	 	 	 	 (4)	ก�รส่ำงเสำริมภ�พลักษณ์์และปิระชั�สัำมพันัธ์ัข้�ว	 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ข้�ว	 และนัวัตกรรมข้�ว	 ได้แก่	 โครงก�รส่ำงเสำริมและ

ปิระชั�สัำมพันัธ์ัภ�พลักษณ์์ข้�วไทีย	โครงก�รส่ำงเสำริมตล�ดและปิระชั�สัำมพันัธ์ัข้�วอินัทีรีย์ไทีย	และโครงก�รเสำริมสำร้�งศักยภ�พสิำนัค้�เกษตร

นัวัตกรรมไทียเพ่�อก�รต่อยอดเชิังพ�ณิ์ชัย์

	 	 	 2)	มาตรึการึช่่วยเหล่อเกษตรึกรึผู้้�ปล้กข�าว	ปกีารึผู้ลิต	2565/66

	 	 	 	 มติคณ์ะรัฐมนัตรีเม่�อวันัทีี�	 15	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 เห็นัชัอบในัหลักก�รโครงก�รปิระกันัร�ยได้เกษตรกรผ้้่ปิล้กข้�ว	 

พร้อมม�ตรก�รค่้ขนั�นั	และโครงก�รสำนัับสำนุันัค่�บริห�รจัดก�รและพัฒนั�คุณ์ภ�พผ่ลผ่ลิตเกษตรกรผ้้่ปิล้กข้�ว	ปีิก�รผ่ลิต	2564/65	ดังนีั�

    2.1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผ้่ปล่กข้้าว ปี 2565/66 รอบท่� 1	 โดยกำ�หนัดชันัิดข้�ว	 ร�ค�	 และปิริม�ณ์

ปิระกันัร�ยได้	(ณ์	ร�ค�คว�มช่ั�นัไม่เกินั	15%)	ดังนีั�	(1)	ข้�วเปิล่อกหอมมะลิ	ร�ค�ปิระกันัตันัละ	15,000	บ�ที	ครัวเร่อนัละไม่เกินั	14	ตันั	 

(2)	 ข้�วเปิล่อกหอมมะลินัอกพ่�นัทีี�	 ร�ค�ปิระกันัตันัละ	 14,000	 บ�ที	 ครัวเร่อนัละไม่เกินั	 16	 ตันั	 (3)	 ข้�วเปิล่อกเจ้�	 ร�ค�ปิระกันัตันัละ	 

10,000	บ�ที	ครัวเร่อนัละไม่เกินั	30	ตันั	(4)	ข้�วเปิล่อกหอมปิทุีมธั�นีั	ร�ค�ปิระกันัตันัละ	11,000	บ�ที	ครัวเร่อนัละไม่เกินั	25	ตันั	และ	 

(5)	ข้�วเปิล่อกเหนีัยว	ร�ค�ปิระกันัตันัละ	12,000	บ�ที	ครัวเร่อนัละไม่เกินั	16	ตันั

    2.2) มาตรการค่่ข้นานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ้่ปล่กข้้าว ปีการผลิต 2565/66	ปิระกอบด้วย	3	โครงก�ร	ได้แก่	

     (1) โครงการสิู่นเช่ื่�อชื่ะลอการข้ายข้้าวเปล่อกนาปี ปีการผลิต 2565/66	โดย	ธั.ก.สำ.	สำนัับสำนุันัสิำนัเช่ั�อให้เกษตรกร

และสำถ�บันัเกษตรกรในัเขตพ่�นัทีี�ปิล้กข้�วทัี�วปิระเทีศ	เพ่�อชัะลอข้�วเปิล่อกไว้ในัยุ้งฉ�งของเกษตรกรและสำถ�บันัเกษตรกร	เป้ิ�หม�ยจำ�นัวนั	 

2.5	ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	วงเงินัสิำนัเช่ั�อต่อตันั	จำ�แนักเป็ินั	ข้�วเปิล่อกหอมมะลิ	ตันัละ	11,000	บ�ที	ข้�วเปิล่อกหอมมะลินัอกพ่�นัทีี�	ตันัละ	9,500	บ�ที	 

ข้�วเปิล่อกเจ้�	 ตันัละ	 5,400	 บ�ที	 ข้�วเปิล่อกหอมปิทีุมธั�นีั	 ตันัละ	 7,300	 บ�ที	 และข้�วเปิล่อกเหนัียวเมล็ดย�ว	 ตันัละ	 8,600	 บ�ที	 

รวมทัี�งเกษตรกรทีี�เก็บข้�วเปิล่อกในัยุ้งฉ�งตนัเอง	จะได้รับค่�ฝ�กเก็บและรักษ�คุณ์ภ�พข้�วเปิล่อกในัอัตร�ตันัละ	1,500	บ�ที	สำำ�หรับสำถ�บันั 
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เกษตรกรทีี�รับซ่ึ่�อข้�วเปิล่อกจ�กเกษตรกรทีี�เข้�ร่วมโครงก�รฯ	 ได้รับในัอัตร�ตันัละ	 1,000	 บ�ที	 และเกษตรกรผ้้่ข�ยข้�วเปิล่อก	 ได้รับ 

ในัอัตร�ตันัละ	500	บ�ที

     (2) โครงการสิู่นเช่ื่�อเพ่�อรวบรวมข้้าวและสู่ร้างม่ลค่าเพิ�มโดยสู่ถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66	โดย	ธั.ก.สำ.	 

สำนัับสำนุันัสิำนัเช่ั�อแก่สำถ�บันัเกษตรกร	 ปิระกอบด้วย	 สำหกรณ์์ก�รเกษตร	 กลุ่มเกษตรกร	 วิสำ�หกิจชุัมชันั	 และศ้นัย์ข้�วชุัมชันั	 เพ่�อรวบรวม

ข้�วเปิล่อกจำ�หน่ั�ย	และ/หร่อเพ่�อก�รแปิรร้ปิ	วงเงินัสิำนัเช่ั�อเป้ิ�หม�ย	10,000	ล้�นับ�ที	คิดอัตร�ดอกเบี�ยเงินัก้้ร้อยละ	4	ต่อปีิ	โดยสำถ�บันั

เกษตรกรรับภ�ระดอกเบี�ย	ร้อยละ	1	ต่อปีิ	รัฐบ�ลรับภ�ระชัดเชัยดอกเบี�ยให้สำถ�บันัเกษตรกรร้อยละ	3	ต่อปีิ

     (3) โครงการชื่ดเชื่ยดอกเบ่�ยให้่ผ้่ประกอบการค้าข้้าวในการเก็บสู่ต็อก ปีการผลิต 2565/66	ผ้้่ปิระกอบก�รค้�ข้�ว 

รับซ่ึ่�อข้�วเปิล่อกเพ่�อเก็บสำต็อก	 เป้ิ�หม�ย	4	 ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	โดยสำ�ม�รถรับซ่ึ่�อจ�กเกษตรกรได้ตั�งแต่วันัทีี�	1	พฤศจิก�ยนั	2565	-	31	

มีนั�คม	2566	(ภ�คใต้	1	มกร�คม	-	30	มิถุนั�ยนั	2566)	และเก็บสำต็อกในัร้ปิข้�วเปิล่อกและข้�วสำ�ร	ระยะเวล�ก�รเก็บสำต็อกอย่�งน้ัอย	

60	-	180	วันั	(2	-	6	เด่อนั)	นัับแต่วันัทีี�รับซ่ึ่�อ	โดยรัฐชัดเชัยดอกเบี�ยในัอัตร�ร้อยละ	3

    2.3) โครงการสู่นับสู่นุนค่าบริห่ารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผ้่ปล่กข้้าว ปีการผลิต 2565/66  

ธั.ก.สำ.	 ดำ�เนิันัก�รโอนัเงินัเข้�บัญ่ชีัให้เกษตรกรผ้้่ปิล้กข้�วทีี�ข่�นัทีะเบียนักับกรมส่ำงเสำริมก�รเกษตร	 เพ่�อบรรเที�คว�มเด่อดร้อนั	 ลดต้นัทุีนั 

ก�รผ่ลิต	ให้เกษตรกรมีร�ยได้เพิ�มม�กข่�นั	ในัอัตร�ไร่ละ	1,000	บ�ที	ไม่เกินัครัวเร่อนัละ	20	ไร่	หร่อครัวเร่อนัละไม่เกินั	20,000	บ�ที

	 	 1.3	การึค�า

  ภาวการณ์ซ่่�อข้ายข้้าวในเด่อนพฤศจิกายน 2565	ข้�วเปิล่อกเจ้�หอมมะลิทีี�เกษตรกรข�ยได้	ร�ค�ลดลงเม่�อเทีียบกับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 

เน่ั�องจ�กเปิ็นัช่ัวงทีี�ผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ดม�ก	 และบ�งพ่�นัทีี�ช่ัวงเก็บเกี�ยวมีฝนัตก	 สำ่งผ่ลให้ข้�วเปิล่อกมีคว�มช่ั�นัส้ำง	 สำำ�หรับข้�วเปิล่อกเจ้� 

ทีี�เกษตรกรข�ยได้	ร�ค�ส้ำงข่�นัเม่�อเทีียบกับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	เน่ั�องจ�กตล�ดต่�งปิระเทีศยังคงมีคว�มต้องก�รต่อเน่ั�อง

	 	 1.4	การึส่ำงออก

	 	 ปีิ	2564	ไทียส่ำงออกข้�ว	6.117	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	107,758	ล้�นับ�ที	เม่�อเทีียบกับปีิ	2563	ทีี�ส่ำงออก	5.725	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	

ม้ลค่�	115,914	ล้�นับ�ที	ปิริม�ณ์เพิ�มข่�นัร้อยละ	6.85	แต่ม้ลค่�ลดลงร้อยละ	7.04	(ทีี�ม�:	กรมศุลก�กร)

	 	 ปีิ	2565	(ม.ค.	-	ก.ย.)	ไทียส่ำงออกข้�ว	5.409	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	95,233	ล้�นับ�ที	เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิ	2564	ทีี�ส่ำงออก	 

3.889	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	70,274	ล้�นับ�ที	ทัี�งปิริม�ณ์และม้ลค่�เพิ�มข่�นัร้อยละ	39.08	และร้อยละ	35.52	ต�มลำ�ดับ	(ทีี�ม�:	กรมศุลก�กร)

	 	 1.5	การึน่ำาเข�า

	 	 ตั�งแต่	ปีิ	2548	ต�มพันัธักรณี์	WTO	ไทียจะต้องเปิิดตล�ดนัำ�เข้�ข้�วต�มพันัธักรณี์ในัปิริม�ณ์	249,757	ตันั	ภ�ษีนัำ�เข้�ข้�วในัโควต�

อัตร�ร้อยละ	30

	 	 ปีิ	2564	ไทียนัำ�เข้�ข้�ว	25,217	ตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	382	ล้�นับ�ที	เม่�อเทีียบกับปีิ	2563	ทีี�นัำ�เข้�	45,244	ตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	580	ล้�นับ�ที	 

ทัี�งปิริม�ณ์และม้ลค่�ลดลงร้อยละ	44.26	และร้อยละ	34.14	ต�มลำ�ดับ	(ทีี�ม�:	กรมศุลก�กร)

	 	 ปีิ	 2565	 (ม.ค.	 -	 ก.ย.)	 ไทียนัำ�เข้�ข้�ว	 4,698	 ตันัข้�วสำ�ร	 ม้ลค่�	 147	 ล้�นับ�ที	 เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิ	 2564	 ทีี�นัำ�เข้�	 

17,088	ตันัข้�วสำ�ร	ม้ลค่�	259	ล้�นับ�ที	ทัี�งปิริม�ณ์และม้ลค่�ลดลงร้อยละ	72.51	และร้อยละ	43.24	ต�มลำ�ดับ	(ทีี�ม�:	กรมศุลก�กร)

	 2.	สำถาน่การึณ์การึผู้ลิตและการึค�าของโลก
	 	 2.1	สำถาน่การึณ์ข�าวโลก

	 	 	 1)	การึผู้ลิต

   ผลผลิตข้้าวโลก	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ได้ค�ดก�รณ์์ผ่ลผ่ลิตข้�วโลกปีิ	 2565/66	 ณ์	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 ผ่ลผ่ลิต	 

503.690	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ลดลงจ�ก	515.090	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ในัปีิ	2564/65	หร่อลดลงร้อยละ	2.21

	 	 	 2)	การึค�าข�าวโลก

	 	 	 บัญ่ชีัสำมดุลข้�วโลก	กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	ได้ค�ดก�รณ์์บัญ่ชีัสำมดุลข้�วโลกปีิ	2565/66	ณ์	เด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565	มีปิริม�ณ์

ผ่ลผ่ลิต	503.690	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ลดลงจ�กปีิ	2564/65	ร้อยละ	2.21	ก�รใช้ัในัปิระเทีศ	517.769	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ลดลงจ�กปีิ	2564/65 
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ร้อยละ	 0.41	 ก�รส่ำงออก/นัำ�เข้�	 52.985	 ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	 ลดลงจ�กปิี	 2564/65	 ร้อยละ	 3.72	 และสำต็อกปิล�ยปีิคงเหล่อ	 

169.024	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร	ลดลงจ�กปีิ	2564/65	ร้อยละ	7.69

   โดยประเทศท่�คาดว่าจะสู่่งออกเพิ�มขึ้�น	ได้แก่	ออสำเตรเลีย	เมียนัม�	ก�ย�นั�	ปิ�ร�กวัย	เวียดนั�ม	และไทีย

   สู่่วนประเทศท่�คาดว่าจะสู่่งออกลดลง	 ได้แก่	อ�ร์เจนัตินั�	บร�ซิึ่ล	 กัมพ้ชั�	 จีนั	สำหภ�พยุโรปิ	 อินัเดีย	ปิ�กีสำถ�นั	 ตุรกี	 อุรุกวัย	 
และสำหรัฐอเมริก�

   สู่ำาห่รับประเทศท่�คาดว่าจะนำาเข้้าเพิ�มขึ้�น	ได้แก่	สำหภ�พยโุรปิ	ก�นั�	เม็กซิึ่โก	โมซัึ่มบิก	เนัปิ�ล	แอฟริก�ใต้	สำหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ำ	 
สำหร�ชัอ�ณ์�จักร	และสำหรัฐอเมริก�

   สู่่วนประเทศท่�คาดว่าจะนำาเข้้าลดลง ได้แก่	จีนั	อิรัก	ไนัจีเรีย	ฟิลิปิปิินัส์ำ	และเซึ่เนักัล

   ประเทศท่�ม่สู่ต็อกคงเห่ล่อปลายปีเพิ�มขึ้�น	ได้แก่	ฟิลิปิปิินัส์ำ

   สู่่วนประเทศท่�ม่สู่ต็อกคงเห่ล่อปลายปีลดลง	ได้แก่	จีนั	อินัเดีย	อินัโดนีัเซีึ่ย	สำหรัฐอเมริก�	และไทีย	

	 	 2.2	สำถาน่การึณ์ข�าวของปรึะเที่ศผู้้�ผู้ลิตและผู้้�บริึโภคท่ี่�สำำาคัญ	

   ไที่ย:	ส่ำงออกข�าวไปอิรัึกพุ่ิงกรึะฉู้ด	9	เด่อน่โต	5.11	เท่ี่า	และเตร่ึยมจั้ดปรึะชุ่มข�าวโลกใน่ไที่ย	

	 	 	 ข้อม้ลจ�กกระทีรวงพ�ณิ์ชัย์	โดยคว�มร่วมม่อจ�กกรมศุลก�กร	ในัช่ัวง	9	เด่อนัแรกของปีิ	2565	ไทียส่ำงออกข้�วได้	5.41	ล้�นัตันั	
ม้ลค่�	95,232.73	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัจ�กช่ัวงเดียวกันัของปีิ	2564	ทีี�ส่ำงออกได้	3.88	ล้�นัตันั	ม้ลค่�	70,274.49	ล้�นับ�ที	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	
40	และร้อยละ	36	ต�มลำ�ดับ	โดยไทียเป็ินัผ้้่ส่ำงออกข้�วอันัดับ	2	รองจ�กอินัเดีย

	 	 	 ทัี�งนีั�	ตล�ดส่ำงออกข้�ว	5	อันัดับแรกของไทียในัช่ัวง	9	เด่อนัแรกของปีิ	2565	ได้แก่	อิรัก	ม้ลค่�	15,405	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัร้อยละ	 
511	สำหรัฐอเมริก�	ม้ลค่�	14,029	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัร้อยละ	29	แอฟริก�ใต้	ม้ลค่�	8,017	ล้�นับ�ที	ลดลงร้อยละ	3	จีนั	ม้ลค่�	7,439	ล้�นับ�ที	 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	30	และฮ่องกง	ม้ลค่�	3,569	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัร้อยละ	1.6

	 	 	 โดยก่อนัหน้ั�นีั�	นั�ยจุรินัทีร์	ลักษณ์วิศิษฏ์ิ	รองนั�ยกรัฐมนัตรีและรัฐมนัตรีว่�ก�รกระทีรวงพ�ณิ์ชัย	์เผ่ยว่�	ช่ัวง	9	เด่อนัแรกปีิ	2565	 
(ม.ค.	 -	 ก.ย.)	 ไทียส่ำงออกข้�วม้ลค่�	 2,796.2	 ล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 (95,232.73	 ล้�นับ�ที)	 เพิ�มข่�นัร้อยละ	23.6	 เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันั 
ของปีิ	2564	โดยตล�ดส่ำงออกข้�วไทียขย�ยตัวได้ดี	ได้แก่	อิรัก	เบนิันั	แองโกล�	แคเมอร้นั	และแคนั�ด�

	 	 	 ขณ์ะทีี�สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย	 ค�ดว่�ปีิ	 2565	 ไทียจะส่ำงออกข้�วได้	 7	 -	 8	 ล้�นัตันั	 จ�กปัิจจัยบวกโลกข�ดแคลนัอ�ห�ร	 
เงินับ�ทีอ่อนัค่�	 คว�มสำ�ม�รถในัก�รแข่งขันัด้�นัร�ค�ข้�วของไทียแข่งขันัได้ดีข่�นักับอินัเดียและเวียดนั�ม	 และทีี�สำำ�คัญ่อิรักได้กลับม� 
ซ่ึ่�อข้�วไทียในัรอบ	7	ปีิ	ซ่ึ่�งในัปีิ	2565	อิรักตล�ดเดียวสำ�ม�รถซ่ึ่�อข้�วจ�กไทียได้ไม่ตำ��กว่�	1	ล้�นัตันั

	 	 	 ด้�นักรมก�รค้�ต่�งปิระเทีศ	เผ่ยว่�	The	Rice	Trader	ว�รสำ�รช่ั�อดังของสำหรัฐอเมริก�	ผ้้่จัดง�นัปิระชุัมข้�วโลก	(World	Rice	
Conference)	และผ้้่จัดปิระกวดร�งวัล	The	World’s	Best	Rice	Award	มีกำ�หนัดจัดก�รปิระชุัมข้�วโลก	ครั�งทีี�	14	(14th	World	Rice	
Conference)	ระหว่�งวันัทีี�	15	-	17	พฤศจิก�ยนั	2565	ณ์	จังหวัดภ้เก็ต	โดยได้เรียนัเชิัญ่รองนั�ยกรัฐมนัตรีและรัฐมนัตรีว่�ก�รกระทีรวง
พ�ณิ์ชัย์	นั�ยจุรินัทีร์	ลักษณ์วิศิษฏ์ิ	กล่�วปิ�ฐกถ�พิเศษ	ในัก�รเปิิดง�นัปิระชุัมฯ

	 	 	 ก�รเข้�ร่วมง�นัในัครั�งนีั�	 จะเป็ินัโอก�สำของอุตสำ�หกรรมข้�วไทีย	 และปิระเทีศไทียในัก�รแสำดงศักยภ�พในัตล�ดโลก	พร้อมทัี�ง 
มีส่ำวนัสำำ�คัญ่ในัก�รจับม่อกับทุีกฝ่�ยเดินัหน้ั�ส่้ำก�รสำร้�งคว�มมั�นัคงด้�นัอ�ห�รให้กับโลกต่อไปิ	 เป็ินัก�รตอกยำ��นัโยบ�ยก�รทีำ�ง�นัร่วมกันั 
ทัี�งภ�ครัฐและเอกชันั

	 	 	 ทัี�งนีั�	กรมก�รค้�ต่�งปิระเทีศ	ในัฐ�นัะหน่ัวยง�นัทีี�รับผิ่ดชัอบด้�นัก�รตล�ดต่�งปิระเทีศสิำนัค้�ข้�วของปิระเทีศไทีย	จะเข้�ร่วมง�นั 
ปิระชุัมดังกล่�ว	 เพ่�อรับทีร�บแนัวโนั้มตล�ดก�รค้�ข้�วโลก	 รวมทัี�งร่วมจัดกิจกรรมปิระชั�สัำมพันัธ์ัภ�พลักษณ์์ข้�วไทีย	 และสำำ�รวจคว�ม 
พ่งพอใจต่อข้�วชันิัดต่�งๆ	 ทีี�มีศักยภ�พในัก�รส่ำงออก	 เพ่�อใช้ัปิระกอบในัก�รว�งแผ่นัก�รผ่ลิตและก�รตล�ดข้�วไทีย	 รวมทัี�งสำร้�งก�รรับร้้ 
เกี�ยวกับข้�วพันัธ์ุัใหม่	เพ่�อเพิ�มโอก�สำ	และช่ัองที�งตล�ดข้�วไทียให้เข้�ถ่งกลุ่มผ้้่บริโภคและผ้้่นัำ�เข้�ต่�งปิระเทีศในัวงกว้�ง	

   ท่�มา :	ฐ�นัเศรษฐกิจ

	 	 	 เว่ยดน่าม	

	 	 	 ภ�วะร�ค�ข้�วยงัคงทีรงตัวอย่้ในัระดับส้ำง	โดยร�ค�ข�้วข�ว	5%	อย้ที่ี�ตันัละ	425	-	430	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(ซ่ึ่�งเป็ินัระดับร�ค�ทีี�ส้ำงสุำด 
นัับตั�งแต่เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564)	 ขณ์ะทีี�วงก�รค้�ระบุว่�	 ร�ค�ข้�วมีแนัวโน้ัมทีี�จะอย้่ทีี�ระดับนีั�หร่ออ�จจะขยับข่�นัเล็กน้ัอย	 เน่ั�องจ�ก 
คว�มต้องก�รข้�วจ�กต่�งปิระเทีศจะเพิ�มข่�นัในัช่ัวงปิล�ยปีิ
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	 	 	 มีร�ยง�นัว่�	 ร�ค�ส่ำงออกข้�วของเวียดนั�มกลับม�อย้่ทีี�จุดส้ำงสุำดในัตล�ดโลกอีกครั�ง	 และส้ำงกว่�ร�ค�ข้�วของไทีย	 และอินัเดีย	 
ปิระม�ณ์ตันัละ	20	-	50	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ในัเด่อนัตุล�คม	ข้�วข�ว	5%	ของเวียดนั�ม	ร�ค�ตันัละ	425	-	430	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ซ่ึ่�งส้ำงทีี�สุำด 
นัับตั�งแต่เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	โดยร�ค�ข้�วของเวียดนั�มส้ำงกว่�ของอินัเดียปิระม�ณ์ตันัละ	48	 -	51	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ขณ์ะทีี�ร�ค�ข้�ว 
ของไทียตำ��กว่�ของเวียดนั�มปิระม�ณ์ตันัละ	18	-	23	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ

	 	 	 ในัช่ัวงคร่�งแรกของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 ร�ค�ส่ำงออกข้�วของเวียดนั�มยังคงอย่้ในัระดับส้ำง	 และส้ำงกว่�ร�ค�ข้�วของ 
ปิระเทีศอ่�นัๆ	ซ่ึ่�งชัว่ยดันัร�ค�ข�้วในัปิระเทีศใหส้้ำงข่�นั	โดยเม่�อวนััทีี�	13	พฤศจิก�ยนั	2565	ข�้วเปิล่อกพนััธ์ุั	Dai	Thom	8	ร�ค�	6,700	-	6,800	
ดองเวียดนั�มต่อกิโลกรัม	ขณ์ะทีี�ข้�วเปิล่อกพันัธ์ุั	OM5451	ร�ค�	6,500	-	6,650	ดองเวียดนั�มต่อกิโลกรัม

	 	 	 สำม�คมอ�ห�รเวียดนั�ม	(The	Vietnam	Food	Association)	ระบุว่�	ร�ค�ข้�วส่ำงออกทีี�ปิรับส้ำงข่�นัเป็ินัผ่ลม�จ�กคว�มต้องก�ร
ข้�วจ�กต่�งปิระเทีศทีี�เพิ�มข่�นัในัช่ัวงทีี�เหล่อของปีิ	 ปิระกอบกับปิริม�ณ์ข้�วของเวียดนั�มมีจำ�กัดหลังจ�กอินัเดียจำ�กัดก�รส่ำงออกข้�ว	 ทีำ�ให้ 
ผ้้่ซ่ึ่�อจ�กต่�งปิระเทีศหล�ยร�ยหันัไปิห�ผ่้้ข�ยข้�วร�ยอ่�นั	 ทีำ�ให้ผ้้่ส่ำงออกข้�วเวียดนั�มมีโอก�สำในัก�รทีำ�ตล�ดม�กข่�นั	 และชั่วยกระตุ้นัก�ร 
ส่ำงออกข้�ว	ส่ำงผ่ลให้ร�ค�ส่ำงออกข้�วเวียดนั�มเพิ�มข่�นักว่�ตันัละ	30	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	หลังจ�กอินัเดียปิระก�ศจำ�กัดก�รส่ำงออกข้�ว

	 	 	 เม่�อเด่อนัตุล�คม	2565	เวียดนั�มสำ�ม�รถส่ำงออกข้�วได้	713,540	ตันั	ม้ลค่�กว่�	341	ล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ปิริม�ณ์และม้ลค่�
เพิ�มข่�นัร้อยละ	22	และร้อยละ	24	ต�มลำ�ดับ	เม่�อเทีียบกับเด่อนักันัย�ยนั	และก�รส่ำงออกข้�วในัเด่อนัตุล�คม	2565	ถ่อเป็ินัสำถิติส่ำงออกข้�ว
ต่อเด่อนัส้ำงสุำดเป็ินัปิระวัติก�รณ์์	โดยในัช่ัวง10	เด่อนัแรกของปีินีั�	(มกร�คม	-	ตุล�คม	2565)	เวียดนั�มส่ำงออกข้�วได้ถ่ง	6.1	ล้�นัตันั	ม้ลค่�	 
3	 พันัล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 ปิริม�ณ์และม้ลค่�เพิ�มข่�นัร้อยละ	 17.4	 และร้อยละ	 7.6	 ต�มลำ�ดับ	 เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	 
โดยฟิลิปิปิินัส์ำเป็ินัผ้้่ซ่ึ่�อข้�วร�ยใหญ่่ทีี�สุำดของเวียดนั�ม	 คิดเป็ินัร้อยละ	 45	 ของก�รส่ำงออกข้�วทัี�งหมดของเวียดนั�ม	 และจีนัเป็ินัอันัดับสำอง	 
คิดเป็ินัร้อยละ	13	ของก�รส่ำงออกข้�วทัี�งหมดของเวียดนั�ม	

   ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย

	 	 	 กัมพ้ิช่า

	 	 	 สำำ�นัักข่�ว	 THE	 PHNOM	 PENH	 POST	 ร�ยง�นัโดยอ้�งผ้้่นัำ�กลุ่มธุัรกิจข้�วของกัมพ้ชั�ว่�	 พันัธ์ุัข้�วหอมผ่ก�ลำ�ดวนั	 (Phka	 
Rumduol)	 ของกัมพ้ชั�ได้รับร�งวัลข้�วทีี�ดีทีี�สุำดในัโลก	 (World’s	 Best	 Rice)	 เป็ินัครั�งทีี�	 5	 ในัก�รปิระชุัมข้�วโลก	 TRT	World	 Rice	 
Conference	2022	ซ่ึ่�งจัดโดยองค์กร	The	Rice	Trader	ทีี�จังหวัดภ้เก็ต	เม่�อวันัทีี�	17	พฤศจิก�ยนั	2565	

	 	 	 สำถ�บันัวิจัยและพัฒนั�ก�รเกษตรของกัมพ้ชั�	(Cambodian	Agricultural	Research	and	Development	Institute)	ระบุว่�	 
ได้แจกจ่�ยข้�วพันัธ์ุันีั�ให้เกษตรกรใช้ัปิล้กในัปิี	 2542	 หลังจ�กพัฒนั�และทีดลองม�กว่�	 10	 ปีิ	 โดยข้�วหอมพันัธ์ุัผ่ก�ลำ�ดวนัเปิ็นัข้�วหอม 
เมล็ดย�วพันัธ์ุัหน่ั�งทีี�กล�ยเปิ็นัตัวเล่อกอันัดับต้นัๆ	 ของผ้้่ซ่ึ่�อจ�กต่�งปิระเทีศ	 และเป็ินัหน่ั�งในัพันัธ์ุัทีี�ส่ำงออกภ�ยใต้เคร่�องหม�ยรับรอง 
อังกอร์มะลิ	(Angkor	Malys)

	 	 	 นั�ย	 Song	 Saran	 ปิระธั�นัสำม�พันัธ์ัข้�วกัมพ้ชั�	 (Cambodia	 Rice	 Federation;	 CRF)	 และปิระธั�นับริษัที	 Amru	 Rice	 
Cambodia	จำ�กัด	กล่�วว่�	ร�งวัลนีั�ถ่อเป็ินัเกียรติอย�่งยิ�งสำำ�หรับอุตสำ�หกรรมข้�วในัปิระเทีศ	และกล่�วขอบคุณ์ทีีมง�นัสำม�พนััธ์ัข้�วกัมพ้ชั�	 
ชั�วนั�	 สำม�ชัิกโรงสีำข้�ว	 ชุัมชันัเกษตรกรรม	 และกระทีรวงเกษตรและก�รค้�	 ทีี�สำนัับสำนัุนัก�รผ่ลิตข้�วทีี�ดีทีี�สุำด	 ทีำ�ให้กัมพ้ชั�มีส่ำวนัร่วม 
ในัก�รแข่งขันัและสำ�ม�รถนัำ�ร�งวัลชันัะเลิศกลับกัมพ้ชั�	 โดยก่อนัหน้ั�นีั�ข้�วหอมผ่ก�ลำ�ดวนัเคยได้รับร�งวัลม�แล้ว	4	ครั�ง	 เป็ินัเวล�	3	 ปีิ
ติดต่อกันั	 ตั�งแต่ปีิ	 2555	 -	 2557	 และอีกครั�งในัปีิ	 2561	 ทีี�กรุงฮ�นัอย	ปิระเทีศเวียดนั�ม	 ข้�วหอมผ่ก�ลำ�ดวนัครองอันัดับสำอง	 3	 ปีิซ้ึ่อนั	 
ตั�งแต่ปีิ	2558	-	2560

	 	 	 นั�ย	Lay	Chhun	Hour	รองปิระธั�นั	CRF	และปิระธั�นัเจ้�หน้ั�ทีี�บริห�รของบริษัที	City	Rice	Import	Export	Co	Ltd	ซ่ึ่�งตั�งอย้่
ในัจังหวัดพระตะบอง	และเป็ินัผ้้่ส่ำงออกข้�วร�ยใหญ่่ทีี�สุำดของกัมพ้ชั�	เป็ินับุคคลสำำ�คัญ่ทีี�อย้่เบ่�องหลังก�รมีส่ำวนัร่วมของข้�วหอมผ่ก�ลำ�ดวนั
ในัก�รแข่งขันัปีินีั�

	 	 	 นั�ย	 Chhun	Hour	 มีคว�มภ�คภ้มิใจอย่�งยิ�งต่อบทีบ�ทีของธุัรกิจข้�วกัมพ้ชั�ทีี�ได้รับร�งวัลในัปีิ	 2565	 โดยกล่�วว่�	 ร�งวัลนีั� 
จะส่ำงผ่ลให้ก�รส่ำงออกเพิ�มข่�นัและเกิดปิระโยชัน์ัอ่�นัๆ	อีกม�กม�ยสำำ�หรับชุัมชันั	ซ่ึ่�งก�รสำร้�งช่ั�อในัครั�งนีั�จะช่ัวยส่ำงเสำริมคุณ์ภ�พของข้�วกัมพ้ชั� 
ต่อไปิและเปิ็นัทีี�ยอมรับม�กข่�นั	 นั�ย	 Chhun	 Hour	 ยังระบุว่�	 ข้�วทีี�ปิล้กในัปิระเทีศจะต้องผ่่�นัก�รตรวจสำอบด้�นักลิ�นั	 รสำชั�ติ	 
คว�มเหนีัยวนุ่ัม	คว�มช่ั�นั	และร้ปิร่�งลักษณ์ะของข้�วจ่งจะได้รับร�งวัล

	 	 	 ขณ์ะทีี�	นั�ย	Dith	Tina	รัฐมนัตรีว่�ก�รกระทีรวงเกษตร	ป่ิ�ไม้	และปิระมง	(Minister	of	Agriculture,	Forestry	and	Fisheries)	
ได้โพสำต์ข้อคว�มผ่่�นั	Facebook	เม่�อวันัทีี�	17	พฤศจิก�ยนั	2565	เพ่�อแสำดงคว�มยินัดีอย่�งสุำดซ่ึ่�งทีี�ข้�วหอมผ่ก�ลำ�ดวนัได้รับร�งวัลครั�งทีี�	5	
ในัฐ�นัะข้�วทีี�ดีทีี�สุำดในัโลก	โดยกล่�วว่�ร�งวัลเกียรติยศนีั�จะนัำ�คว�มภ�คภ้มิใจม�ส่้ำกัมพ้ชั�
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	 	 	 นั�ย	Mak	 Chamroeun	ปิระธั�นับริษัที	 AgriBee	 (Cambodia)	 Plc.	 แสำดงคว�มช่ั�นัชัมยินัดีกับผ่ลก�รปิระชุัมข้�วโลกในัปีินีั�	 
โดยกล่�วว่�	 ก�รได้รับร�งวัลนีั�จะชั่วยให้ภ�คก�รสำ่งออกข้�วของกัมพ้ชั�สำ�ม�รถแข่งขันักับปิระเทีศอ่�นัๆได้ดีข่�นั	 ซ่ึ่�งก�รคว้�ชััยครั�งทีี�	 5	 นีั�	 
เป็ินัคว�มภ�คภ้มิใจอันัยิ�งใหญ่่สำำ�หรับ	CRF	และรัฐบ�ล	และเป็ินัก�รเสำริมช่ั�อเสีำยงของข้�วสำ�รกัมพ้ชั�ให้เป็ินัตัวเล่อกทีี�ดี

   ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย

	 	 	 ฟิลิิปปนิ่ส์ำ

	 	 	 สำำ�นัักอุตสำ�หกรรมพ่ชั	(the	Bureau	of	Plant	Industry;	BPI)	ร�ยง�นัว่�	ในัช่ัวงตั�งแต่วันัทีี�	1	มกร�คม	-	31	ตุล�คม	2565	มีก�ร 
นัำ�เข้�ข้�วปิระม�ณ์	3.234	ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัปิระม�ณ์ร้อยละ	44.2	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	2.242	ล้�นัตันั	ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	และม�กกว่� 
ก�รนัำ�เข้�ทัี�งปีิ	2564	 ทีี�มีก�รนัำ�เข้�ปิระม�ณ์	2.77	 ล้�นัตันั	และม�กกว่�ตัวเลขนัำ�เข้�ในัปีิ	2562	 ทีี�เคยนัำ�เข้�ข้�วส้ำงสุำดทีี�	3.122	 ล้�นัตันั 
	 	 	 ในัปีิ	2565	กระทีรวงเกษตรสำหรัฐ	(the	United	States	Department	of	Agriculture;	USDA)	ค�ดก�รณ์์ว่�ฟิลิปิปิินัส์ำจะนัำ�
เข้�ข้�วม�กทีี�สุำดเป็ินัปิระวัติก�รณ์์ทีี�ปิระม�ณ์	3.4	ล้�นัตันั

	 	 	 ทัี�งนีั�	 ในัช่ัวงวันัทีี�	1	มกร�คม	-	31	 ตุล�คม	2565	 ผ้้่ค้�และผ้้่นัำ�เข้�ทีี�มีสิำทีธิั�นัำ�เข้�ข้�วจำ�นัวนั	141	ร�ย	ได้ใช้ัเอกสำ�รใบรับรอง
สุำขอนั�มัยพ่ชั	(sanitary	and	phytosanitary	import	clearances;	SPS-ICs)	จำ�นัวนั	3,600	ใบ	เพ่�อนัำ�เข้�ข้�วจ�กหล�ยปิระเทีศ	ได้แก่	
กัมพ้ชั�	จีนั	อินัเดีย	ญี่�ปุ่ินั	เมียนัม�ร์	ปิ�กีสำถ�นั	สิำงคโปิร์	สำเปินั	ไต้หวันั	ไทีย	และเวียดนั�ม

	 	 	 สำำ�นัักอุตสำ�หกรรมพ่ชั	 (BPI)	 ร�ยง�นัตัวเลขล่�สุำด	 ในัช่ัวงตั�งแต่วันัทีี�	 1	มกร�คม	 -	 3	พฤศจิก�ยนั	2565	 ฟิลิปิปิินัส์ำนัำ�เข้�แล้ว
ปิระม�ณ์	3.242	ล้�นัตันั	โดยฟิลิปิปิินัส์ำนัำ�เข้�ข้�วจ�กเวียดนั�มม�กทีี�สุำด	ปิระม�ณ์ร้อยละ	83.3	หร่อจำ�นัวนั	2.701	ล้�นัตันั	ต�มด้วย	เมียนัม�	 
จำ�นัวนั	210,119.28	ตันั	ไทีย	จำ�นัวนั	158,836.375	ตันั	ปิ�กีสำถ�นั	จำ�นัวนั	151,935.675	ตันั	จีนั	จำ�นัวนั	9,328.385	ตันั	อินัเดีย	จำ�นัวนั	
9,905.3	ตันั	และสิำงคโปิร์	จำ�นัวนั	822	ตันั

	 	 	 โดยผ้้่นัำ�เข้�ข้�วร�ยใหญ่่	ได้แก่	บริษัที	NAN	STU	Agri	Traders	ซ่ึ่�งนัำ�เข้�ปิริม�ณ์	185,280.35	ตันั	ต�มด้วยบริษัที	Manus	Dei	
Resources	Ent.	Inc.	จำ�นัวนั	142,881.28	ตันั	บริษัที	Lucky	Buy	and	Sell	จำ�นัวนั	130,083	ตันั	บริษัที	Macman	Rice	and	Corn	
Trading	จำ�นัวนั	112,500	ตันั	และบริษัที	BLY	Agri	Venture	Trading	จำ�นัวนั	98,341	ตันั	เป็ินัต้นั

	 	 	 ทัี�งนีั�	เม่�อเด่อนักันัย�ยนั	2565	กระทีรวงเกษตร	(the	Department	of	Agriculture;	DA)	ระบุว่�	ในัปีิ	2565	ผ่ลผ่ลิตรวมทัี�ง
ปิระเทีศจะมีปิระม�ณ์	19.5	ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	หร่อปิระม�ณ์	12.754	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร

   ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย

	 	 	 อิน่โดน่่เซ่ีย	

		 	 	 สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริมก�รค้�ในัต่�งปิระเทีศ	ณ์	กรุงจ�ก�ร์ต�	ร�ยง�นัว่�	ปิระธั�นัสำม�คมผ้้่ค้�ข�ยในัตล�ดอินัโดนีัเซีึ่ย	(Ikappi)	Abdullah	 
Mansuri	กล่�วว่�	ขณ์ะนีั�ร�ค�ข้�วคุณ์ภ�พดีปิรับส้ำงข่�นัเฉลี�ยทีี�	13,900	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	ขณ์ะทีี�ข้�วคุณ์ภ�พปิ�นักล�งไม่มีก�รปิรับร�ค�	

	 	 	 ข้�วคุณ์ภ�พดี	เช่ันัข้�ว	SentraI	ปิจัจุบันัร�ค�เฉลี�ย	13,900	ร้เปีิยต่อกโิลกรัม	เพิ�มข่�นัจ�ก	12,000	ร้เปีิยต่อกโิลกรัม	จ�กกอ่นัหนั�้นีั�	 
ขณ์ะทีี�ข้�ว	IR	42	Pera	ปิรับร�ค�ข่�นัเป็ินั	13,900	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	

	 	 	 โดย	Mansuri	 กล่�วว่�	 ร�ค�ข้�วทีี�เพิ�มข่�นันัั�นั	 ยังไม่ส้ำงม�กนัักแต่ห�กร�ค�ค่อยๆ	 ปิรับเพิ�มข่�นัอย่�งต่อเนั่�องก็จะมีผ่ลกระทีบ 
ต่อผ้้่บริโภค	 โดยค�ดว่�ร�ค�ข้�วจะส้ำงข่�นัในัช่ัวงคริสำต์ม�สำและปีิใหม่	 เพร�ะช่ัวงนัั�นัปิริม�ณ์ข้�วในัคลังสำำ�รองเหล่อน้ัอย	 เน่ั�องจ�ก 
ยังไม่ถ่งระยะเวล�เก็บเกี�ยว	 และห�ก	 Perum	 Bulog	 ไม่สำ�ม�รถแทีรกแซึ่งร�ค�	 เน่ั�องจ�กปิริม�ณ์ข้�วทีี�จะส่ำงออกส่้ำตล�ดมีปิริม�ณ์ลดลง	 
จะทีำ�ให้ร�ค�ข้�วเป็ินัไปิต�มกลไกตล�ด	

	 	 	 จ�กก�รอ้�งอิงเว็บไซึ่ต์อย่�งเป็ินัที�งก�ร	 Hargapangan.id	 ร�ค�ข้�วคุณ์ภ�พเยี�ยมในัปัิจจุบันั	 ร�ค�	 13,500	 ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	
ข้�วคุณ์ภ�พเยี�ยม	ชัั�นั	2	ร�ค�	13,150	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	ข้�วคุณ์ภ�พปิ�นักล�ง	ร�ค�	12,200	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	ข้�วคุณ์ภ�พปิ�นักล�ง	ชัั�นั	2	 
ร�ค�	12,000	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	ข้�วคุณ์ภ�พตำ��	ร�ค�	11,100	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	และข้�วคุณ์ภ�พตำ��กว่�ชัั�นั	2	ร�ค�	10,750	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม

	 	 	 ในัช่ัวง	2	ปีิทีี�ผ่่�นัม�	อินัโดนีัเซีึ่ยสำ�ม�รถผ่ลิตข้�วได้เพียงพอต่อคว�มต้องก�รบริโภคภ�ยในัปิระเทีศ	เน่ั�องจ�กผ่ลผ่ลิตข้�วทีี�เพิ�มข่�นั 
ปิระกอบกับกิจกรรมที�งเศรษฐกิจและปิริม�ณ์นัักท่ีองเทีี�ยวทีี�ลดลง	 ทีำ�ให้รัฐบ�ลสำ�ม�รถบริห�รข้�วในัสำต็อกของรัฐบ�ลและร�ค�ในัปิระเทีศได้ดี 
	 	 	 ปัิจจุบันั	กิจกรรมที�งเศรษฐกิจของอินัโดนีัเซีึ่ยฟ้�นัตัวอย่�งต่อเน่ั�อง	ทีำ�ให้คว�มต้องก�รบริโภคข้�วส้ำงข่�นัต�ม	อีกทัี�งร�ค�ปัิจจัยก�รผ่ลิต	 
เช่ันั	 ปุิ�ย	 ย�กำ�จัดศัตร้พ่ชั	 และร�ค�นัำ��มันัสำำ�หรับก�รขนัส่ำงปิรับตัวส้ำงข่�นั	 ทีำ�ให้ในัช่ัวง	 2	 เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 ร�ค�ข้�วของอินัโดนีัเซีึ่ยปิรับข่�นั 
ต่อเน่ั�อง	โดยร�ค�ข้�วคุณ์ภ�พดีปิรับส้ำงข่�นัเฉลี�ยทีี�	13,900	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	จ�กเดิม	12,000	ร้เปีิยต่อกิโลกรัม	จ่งค�ดว่�ร�ค�ข้�วจะส้ำงข่�นั
ในัช่ัวงคริสำต์ม�สำและปีิใหม่	เพร�ะช่ัวงเวล�ดังกล่�วปิริม�ณ์ข้�วในัคลังสำำ�รองเหล่อน้ัอย	เน่ั�องจ�กยังไม่ถ่งระยะเวล�เก็บเกี�ยว

	 	 	 ทัี�งนีั�	ห�กปิริม�ณ์ข้�วในัคลังสำำ�รองของรัฐบ�ลอินัโดนีัเซีึ่ย	ซ่ึ่�งด้แลโดย	Bulog	มีปิริม�ณ์ไม่เพียงพอทีี�จะรักษ�ระดับร�ค�ในัตล�ดได้	 
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อ�จมีก�รนัำ�เข้�ข้�วจ�กต่�งปิระเทีศเพ่�อรักษ�สำมดุลร�ค�ข้�วภ�ยในัปิระเทีศต่อไปิ

   ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย

	 	 	 อิน่เด่ย 
	 	 	 ภ�วะร�ค�ข้�วเม่�อสัำปิด�ห์ทีี�ผ่่�นัม�	ทีรงตัวในัระดับตำ��สุำดในัรอบ	2	เด่อนั	ท่ี�มกล�งภ�วะคว�มต้องก�รข้�วจ�กผ้้่ซ่ึ่�อต่�งปิระเทีศ
ทีี�ลดลง	ในัขณ์ะทีี�ค่�เงินัร้ปีิแข็งค่�ข่�นั	โดยร�ค�ข้�วน่ั�ง	5%	อย้่ทีี�ตันัละ	370	-	375	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	เท่ี�กับเม่�อสัำปิด�ห์ก่อนัหน้ั�

	 	 	 ผ้้่ส่ำงออกในัเม่อง	Kakinada	ในัรัฐ	Andhra	Pradesh	ที�งตอนัใต้กล่�วว่�	คว�มต้องก�รข้�วจ�กผ้้่ซ่ึ่�อในัแถบแอฟริก�อ่อนัตัวลง	 
ขณ์ะทีี�ตล�ดยังคงมีคว�มกังวลเกี�ยวกับฝนัทีี�ตกหนัักในัอินัเดียในัช่ัวงก่อนัหนั้�นีั�	 อ�จทีำ�ให้ข้�วเสีำยห�ยก่อนัเก็บเกี�ยวในัรัฐทีี�เปิ็นัแหล่งผ่ลิต
สำำ�คัญ่	เช่ันั	Uttar	Pradesh,	West	Bengal,	และ	Andhra	Pradesh	กระทีรวงพ�ณิ์ชัย์	(the	Commerce	Ministry)	แถลงว่�	ก�รส่ำงออก
ข้�วในัช่ัวง	6	เด่อนัแรก	(เมษ�ยนั	-	กันัย�ยนั	2565)	ของปีิงบปิระม�ณ์	2565/66	(เมษ�ยนั	2565	-	มีนั�คม	2566)	มีม้ลค่�ปิระม�ณ์	5.487	 
พันัล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 เพิ�มข่�นัร้อยละ18.5	 เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	 โดยข้�วบ�สำม�ติ	 มีม้ลค่�ส่ำงออกปิระม�ณ์	 2.28	 
พันัล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	เพิ�มข่�นัร้อยละ	37.36	เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	ขณ์ะทีี�ข้�วข�วทีี�ไม่ใช่ับ�สำม�ติ	มีม้ลค่�ส่ำงออกปิระม�ณ์	
3.207	พันัล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	เพิ�มข่�นัร้อยละ	8.03	เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	

	 	 	 กระทีรวงเกษตรฯ	(the	Ministry	of	Agriculture	and	Farmers’	Welfare	(MOAFW)	ร�ยง�นัว่�	ณ์	วันัทีี�	11	พฤศจิก�ยนั	2565	 
เกษตรกรได้เพ�ะปิล้กข้�วฤด้ก�รผ่ลิตรอง	หร่อ	Rabi	crop	แล้วปิระม�ณ์	4.437	ล้�นัไร่	เพิ�มข่�นัปิระม�ณ์ร้อยละ	18	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	
3.75	ล้�นัไร่	ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�

	 	 	 ทัี�งนีั�	ฤด้ก�รผ่ลิตรอง	หร่อ	Rabi	crop	ของอินัเดีย	จะเริ�มหว่�นัเมล็ดช่ัวงเด่อนัตุล�คม	-	พฤศจิก�ยนั	และเก็บเกี�ยวในัเด่อนัมีนั�คม
-	เมษ�ยนัของทุีกปีิ

	 	 	 กระทีรวงกิจก�รผ้้่บริโภค	 อ�ห�ร	 และก�รจัดสำรรสำ�ธั�รณ์ะ	 (The	Ministry	 of	 Consumer	 Affairs,	 Food	 and	 Public	 
Distribution)	แถลงว่�	ณ์	วันัทีี�	11	พฤศจิก�ยนั	2565	รัฐบ�ลสำ�ม�รถจัดห�ข้�วต�มโครงก�รจัดห�ข้�วของรัฐบ�ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	Kharif	
(Kharif	marketing	season;	KMS)	ของปีิ	2565/66	(1	ตุล�คม	2565	-	30	กันัย�ยนั	2566)	ทีี�เริ�มตั�งแต่วันัทีี�	1	ตุล�คม	2565	ได้ปิระม�ณ์	 
23.1	ล้�นัตันั	โดยมเีกษตรกรทีี�ได้รับปิระโยชันัจ์�กโครงก�รนีั�แล้วปิระม�ณ์	1.35	ล้�นัร�ย	ซ่ึ่�งได้รบัเงินัแล้วปิระม�ณ์	5.86	ล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 
โดยกระทีรวงกิจก�รผ้้่บริโภคฯ	 แถลงว่�	 โครงก�รจัดห�ข้�วของรัฐบ�ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	 Kharif	 (Kharif	 marketing	 season;	 KMS)	 
ของปีิ	 2565/66	 (1	 ตุล�คม	 2565	 -	 30	 กันัย�ยนั	 2566)	 ค�ดว่�จะสำ�ม�รถจัดห�ข้�วจ�กฤด้ก�รผ่ลิต	 Kharif	 Crop	 ได้ปิระม�ณ์	 51.8	 
ล้�นัตันัข้�วเปิล่อก	ซ่ึ่�งม�กกว่�จำ�นัวนั	50.982	ล้�นัตันั	ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	โดยก่อนัหน้ั�นีั�	หลังจ�กทีี�ได้มีก�รปิระชุัมห�ร่อร่วมกับ
ฝ่�ยเลข�ธิัก�รอ�ห�รของรัฐ	(the	State	Food	Secretaries)	และองค์ก�รอ�ห�รแห่งชั�ติ	(Food	Corporation	of	India;	FCI)	กระทีรวง
กิจก�รผ้้่บริโภคฯ	ได้ตั�งเป้ิ�จัดห�ข้�วในัฤด้ก�รผ่ลิต	Kharif	(Kharif	marketing	season;	KMS)	ของปีิ	2565/66	(1	ตุล�คม	2565	-	30	กันัย�ยนั	 
2566)	ทีี�ปิริม�ณ์	51.8	ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัจ�กเป้ิ�หม�ยในัก�รจัดห�ของปีิ	2564/65	ทีี�ปิริม�ณ์	50.982	ล้�นัตันั	

	 	 	 อย่�งไรก็ต�ม	ในัปีิ	2565/66	หน่ัวยง�นัต่�งๆ	มีแนัวโน้ัมทีี�จะจัดห�ข้�วเปิล่อก	จำ�นัวนั	77.1	ล้�นัตันั	(ปิระม�ณ์	51.8	ล้�นัตันั 
ข้�วสำ�ร)	 ซ่ึ่�งม�กกว่�โครงก�รจัดห�ข้�วของรัฐบ�ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	 Kharif	 (Kharif	 marketing	 season;	 KMS)	 ของปีิ	 2564/65	 
(1	 ตุล�คม	 2564	 -	 30	 กันัย�ยนั	 2565)	 ทีี�องค์ก�รอ�ห�รแห่งชั�ติ	 (FCI)	 และหน่ัวยง�นัรัฐบ�ลสำ�ม�รถจัดห�ข้�วเปิล่อกได้ปิระม�ณ์	 
75.9	ล้�นัตันั	(ปิระม�ณ์	51	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร)

	 	 	 โครงก�รจัดห�ข้�วของรัฐบ�ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	 Kharif	 (Kharif	marketing	 season;	 KMS)	 ของปีิ	 2564/65	 (1	 ตุล�คม	 2564	 
-	 30	 กันัย�ยนั	 2565)	 ข้อม้ล	ณ์	 วันัทีี�	 29	 สิำงห�คม	 2565	 รัฐบ�ลสำ�ม�รถจัดห�ข้�วเปิล่อกได้ปิระม�ณ์	 88.13	 ล้�นัตันั	 ปิระกอบด้วย	 
ข้�วเปิล่อกจ�กฤด้ก�รผ่ลิต	 Kharif	 จำ�นัวนั	 75.93	 ล้�นัตันั	 และจ�กฤด้ก�รผ่ลิต	 Rabi	 จำ�นัวนั	 12.198	 ล้�นัตันั	 โดยมีเกษตรกรทีี�ได้รับ 
ผ่ลปิระโยชัน์ัจ�กโครงก�รนีั�ปิระม�ณ์	13.065	 ล้�นัร�ย	 คิดเป็ินัม้ลค่�ปิระม�ณ์	21.71	 พันัล้�นัดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 (คิดเป็ินัร�ค�เฉลี�ยของข้�ว 
ทีี�รัฐบ�ลรับซ่ึ่�อปิระม�ณ์	265	ดอลล�ร์สำหรัฐฯต่อตันั)	ส่ำวนัโครงก�รจัดห�ข้�วของรัฐบ�ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	Kharif	(Kharif	marketing	season;	KMS)	 
ของปีิ	2563/64	 (1	 ตุล�คม	2563	 -	30	 กันัย�ยนั	2564)	 รัฐบ�ลสำ�ม�รถจัดห�ข้�วเปิล่อกได้ปิระม�ณ์	89.24	 ล้�นัตันั	ปิระกอบด้วยข้�ว 
จ�กฤด้ก�รผ่ลิต	Kharif	จำ�นัวนั	71.81	ล้�นัตันั	และจ�กฤด้ก�รผ่ลิต	Rabi	จำ�นัวนั	17.615	ล้�นัตันั

	 	 	 กระทีรวงเกษตรและสำวัสำดิก�รเกษตรกร	 (the	Ministry	 of	 Agriculture	 &	 Farmers	Welfare)	 ระบุว่�	 รัฐบ�ลอินัเดียปิรับ
เพิ�มร�ค�อุดหนุันัข้�วเปิล่อกขั�นัตำ��	(the	minimum	support	price;	MSP)	สำำ�หรับปีิก�รตล�ด	2565/66	(ระหว่�งวันัทีี�	1	ตุล�คม	2565	 
-	31	กันัย�ยนั	2566)	โดยคณ์ะกรรมก�รของคณ์ะรัฐมนัตรีด้�นัเศรษฐกิจ	(The	Cabinet	Committee	on	Economic	Affairs	(CCEA))	ซ่ึ่�งมี
นั�ยกรัฐมนัตรีเป็ินัปิระธั�นั	ได้มีก�รอนุัมัติให้เพิ�มร�ค�อุดหนุันัข้�วเปิล่อกขั�นัตำ��	(MSP)	สำำ�หรับพ่ชัผ่ลในัฤด้ก�รผ่ลิต	Kharif	Crops	ซ่ึ่�งรวมถ่ง
ข้�วเปิล่อกด้วย	โดยรัฐบ�ลปิรับเพิ�มร�ค�อุดหนุันัขั�นัตำ��สำำ�หรับข้�วเปิล่อกเกรดทัี�วไปิ	(common	-	grade	paddy)	ในัปีิก�รตล�ด	2565/66	 
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ข่�นัอีกปิระม�ณ์ร้อยละ	 5.2	 เป็ินั	 2,040	 ร้ปิีต่อ	 100	 กิโลกรัม	 (ปิระม�ณ์ตันัละ	 262	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ)	 จ�กเดิม	 (ปีิก�รตล�ด	 2564/65)	 
ทีี�	1,940	ร้ปีิต่อ	100	กิโลกรัม	(ปิระม�ณ์ตันัละ	249	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ)	โดยข้�วเปิล่อกเกรด	A	(Grade	A	paddy)	ได้ปิรับเพิ�มข่�นัปิระม�ณ์
ร้อยละ	5.1	เป็ินั	2,060	ร้ปีิต่อ	100	กิโลกรัม	(ปิระม�ณ์ตันัละ	265	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ)	จ�กเดิมทีี�	1,960	ร้ปีิต่อ	100	กิโลกรัม	(ปิระม�ณ์ตันัละ	 
252	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ)

	 	 	 องค์ก�รอ�ห�รแห่งชั�ติ	(The	Food	Corporation	of	India;	FCI)	ร�ยง�นัว่�	สำต็อกข้�ว	ณ์	วันัทีี�	1	พฤศจิก�ยนั	2565	มปีิระม�ณ์	 
34.26	ล้�นัตันั	(รวมข้�วสำ�รทีี�คำ�นัวณ์ม�จ�กสำต็อกข้�วเปิล่อกปิระม�ณ์	26.37	ล้�นัตันั)	ลดลงปิระม�ณ์ร้อยละ	14.3	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	
39.99	ล้�นัตันั	ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�	แต่เพิ�มข่�นัปิระม�ณ์ร้อยละ	20.68	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	28.39	ล้�นัตันั	ในัเด่อนัตุล�คม	2565	 
ทัี�งนีั�	ปิริม�ณ์ข้�วของอินัเดียอย่้เหน่ัอเกณ์ฑ์์ปิกติ	(buffer	norms)	ทีี�	10.25	ล้�นัตันั	(รวมถ่งสำต็อกปิฏิิบัติก�ร	(operational	stock)	8.25	ล้�นัตันั	 
และสำต็อกสำำ�รองที�งยุทีธัศ�สำตร์	(strategic	reserve)	2	ล้�นัตันั)	ในัช่ัวงไตรม�สำสุำดท้ี�ยของปีิ	2565	(ระหว่�งเด่อนัตุล�คม	-	ธัันัว�คม	2565)

	 	 	 ขณ์ะทีี�สำต็อกธััญ่พ่ชั	(ข้�วข้�วสำ�ลีและธััญ่พ่ชัอ่�นัๆ)	โดยรวมของอินัเดีย	ณ์	วันัทีี�	1	พฤศจิก�ยนั	2565	มีจำ�นัวนั	55.57	ล้�นัตันั	 
ลดลงปิระม�ณ์ร้อยละ	 32	 เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	 82.112	 ล้�นัตันั	 ในัช่ัวงเดียวกันัของปิีทีี�ผ่่�นัม�	 แต่เพิ�มข่�นัปิระม�ณ์ร้อยละ	 8	 เม่�อเทีียบ
กับจำ�นัวนั	 51.399	 ล้�นัตันั	 ในัเด่อนัตุล�คม	 2565	 โดยสำต็อกธััญ่พ่ชัของอินัเดียอย้่เหน่ัอเกณ์ฑ์์ปิกติ	 (the	 required	 buffer	 norms)	 
ทีี�	30.77	ล้�นัตันั	(รวมสำต็อกสำำ�หรับก�รบริห�รจัดก�ร	25.77	ล้�นัตันั	และสำต็อกสำำ�รองที�งยุทีธ์ัศ�สำตร์	(strategic	reserve)	จำ�นัวนั	5	ล้�นัตันั)	 
ในัช่ัวงไตรม�สำสุำดท้ี�ยของปีิ	2565	(ระหว่�งเด่อนัตุล�คม	-	ธัันัว�คม	2565)

	 	 	 ส่ำวนัสำต็อกข้�วสำ�ลี	มีปิระม�ณ์	21.046	ล้�นัตันั	ลดลงปิระม�ณ์ร้อยละ	5	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	41.981	ล้�นัตันั	ในัช่ัวงเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�	และลดลงปิระม�ณ์ร้อยละ	7.5	เม่�อเทีียบกับจำ�นัวนั	22.746	ล้�นัตันั	ในัเด่อนัตุล�คม	2565	ทัี�งนีั�	สำต็อกข้�วสำ�ลีอย้่ส้ำงกว่� 
เกณ์ฑ์์ปิกติ	 (the	 required	 buffer	 norms)	 ทีี�	 20.52	 ล้�นัตันั	 (รวมสำต็อกสำำ�หรับก�รบริห�รจัดก�ร	 (operational	 stock)	 จำ�นัวนั	 
17.52	 ล้�นัตันั	 และสำต็อกสำำ�รองที�งยุทีธ์ัศ�สำตร์	 (strategic	 reserve)	 จำ�นัวนั	 3	 ล้�นัตันั)	 ในัช่ัวงไตรม�สำสุำดท้ี�ยของปีิ	 2565	 (ระหว่�ง 
เด่อนัตุล�คม	-	ธัันัว�คม	2565)

   ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ส่ำงออกข้�วไทีย

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

   ข้้าวเปล่อกเจ้านาปีห่อมมะลิ	เฉลี�ยตันัละ	13,730	บ�ที	ร�ค�ลดลงจ�กตันัละ	14,141	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	2.91	

แต่ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	9,372	บ�ที	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	46.50

   ข้้าวเปล่อกเจ้าความช่ื่�น 15%	เฉลี�ยตันัละ	9,238	บ�ที	ร�ค�ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	9,180	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	0.63	

และส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	7,693	บ�ที	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	20.08

	 	 3.2	รึาคาขายส่ำงตลาดกรุึงเที่พิฯ

   ข้้าวสู่ารห่อมมะลิ ชัื่�น 2 (ให่ม่)	เฉลี�ยตันัละ	28,239	บ�ที	ร�ค�ลดลงจ�กตันัละ	31,550	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	

10.49	แต่ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	21,450	บ�ที	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	31.65

   ข้้าวสู่ารเจ้า 5% (ให่ม่)	 เฉลี�ยตันัละ	 14,366	 บ�ที	 ร�ค�ลดลงจ�กตันัละ	 14,750	 ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 ร้อยละ	 2.60	 

แต่ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	11,586	บ�ที	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	23.99

	 	 3.3	รึาคาส่ำงออก	เอฟิ.โอ.บ่

   ข้้าวห่อมมะลิ 100% (ให่ม่)	เฉลี�ยตันัละ	885	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(32,024	บ�ที/ตันั)	ร�ค�ลดลงจ�กตันัละ	886	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 

(33,327	 บ�ที/ตันั)	 ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 ร้อยละ	 0.11	 (ลดลงในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	 3.91)	 แต่ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	 666	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 

(21,837	บ�ที/ตันั)	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	32.88	(ส้ำงข่�นัในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	46.65)

   ข้้าว 5% เฉลี�ยตันัละ	438	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(15,849	บ�ที/ตันั)	ร�ค�ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	430	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(16,175	บ�ที/ตันั)	 

เด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	1.86	(ลดลงในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	2.02)	และส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	399	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(13,099	บ�ที/ตันั)	ของเด่อนั

พฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	9.77	(ส้ำงข่�นัในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	20.99)

ห่มายเห่ตุ :	อัตร�แลกเปิลี�ยนั	1	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	เท่ี�กับ	36.1857	(อัตร�แลกเปิลี�ยนั	2	สัำปิด�ห์ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565)
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ตารื่างท่�	1	ผลิผลิิตข่�าวโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคล�เทีศ 32.650 34.909 35.850 34.600 35.850 1.80 35.650 -0.56

บร�ซิึ่ล 8.204 7.140 7.602 8.001 7.337 -1.09 7.300 -0.50

พม่� 13.200 13.200 12.650 12.600 12.352 -1.78 12.500 1.20

กัมพ้ชั� 5.554 5.742 5.740 5.739 5.771 0.76 5.933 2.81

จีนั 148.873 148.490 146.730 148.300 148.990 0.00 147.000 -1.34

อินัเดีย 112.760 116.480 118.870 124.370 130.290 3.61 124.000 -4.83

อินัโดนีัเซีึ่ย 37.000 34.200 34.700 34.500 34.400 -1.36 34.600 0.58

ญี่�ปุ่ินั 7.787 7.657 7.611 7.570 7.665 -0.43 7.450 -2.80

เก�หลีใต้ 3.972 3.868 3.744 3.507 3.882 -1.43 3.800 -2.11

เนัปิ�ล 3.431 3.736 3.696 3.743 3.730 1.70 3.620 -2.95

ไนัจีเรีย 4.470 5.294 5.314 5.148 5.255 3.00 5.040 -4.09

ปิ�กีสำถ�นั 7.450 7.202 7.414 8.420 9.100 5.72 6.600 -27.47

ฟิลิปิปิินัส์ำ 12.235 11.732 11.927 12.416 12.540 1.06 12.411 -1.03

ไทย 20.577 20.340 17.655 18.863 19.878 -1.43 20.100 1.12

เวียดนั�ม 27.657 27.344 27.100 27.381 26.944 -0.51 27.225 1.04

สำหรัฐฯ 5.659 7.107 5.877 7.224 6.090 1.64 5.218 -14.32

อ่�นั	ๆ 43.370 43.778 46.670 46.942 45.016 1.45 45.243 0.50

รวม 494.849 498.219 499.150 509.324 515.090 1.03 503.690 -2.21

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565
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ตารื่างท่�	2	บัญช่สมดุุลิข่�าวโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันัข้�วสำ�ร

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สำต็อกต้นัปีิ 150.422 163.742 176.914 182.083 187.921 5.67 183.103 -2.56

ผ่ลผ่ลิต 494.849 498.219 499.150 509.324 515.090 1.03 503.690 -2.21

นัำ�เข้� 48.288 43.920 45.360 51.837 55.030 4.36 52.985 -3.72

ใช้ัในัปิระเทีศ 481.665 485.084 493.981 503.486 519.908 1.92 517.769 -0.41

ส่ำงออก 48.288 43.920 45.360 51.837 55.030 4.36 52.985 -3.72

สำต็อกปิล�ยปีิ 163.742 176.914 182.083 187.921 183.103 2.88 169.024 -7.69

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

ตารื่างท่�	3	ปัริื่มาณการื่ส่งออกข่�าวข่องโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

อ�ร์เจนัตินั� 0.375 0.388 0.335 0.400 0.400 1.61 0.350 -12.50

ออสำเตรเลีย 0.262 0.134 0.042 0.072 0.200 -10.96 0.280 40.00

บร�ซิึ่ล 1.245 0.954 1.240 0.782 1.100 -4.37 1.000 -9.09

พม่� 2.750 2.700 2.300 1.900 2.300 -6.84 2.400 4.35

กัมพ้ชั� 1.300 1.350 1.350 1.850 1.600 7.58 1.500 -6.25

จีนั 2.059 2.720 2.265 2.407 2.250 0.55 2.200 -2.22

อีย้ 0.527 0.506 0.543 0.413 0.440 -5.48 0.420 -4.55

ก�ย�นั� 0.448 0.511 0.552 0.406 0.430 -3.07 0.450 4.65

อินัเดีย 11.791 9.813 14.577 21.238 21.000 21.25 19.500 -7.14

ปิ�กีสำถ�นั 3.913 4.550 3.934 3.928 4.800 2.65 4.000 -16.67

ปิ�ร�กวัย 0.653 0.689 0.803 0.640 0.640 -1.13 0.700 9.37

ไทย 11.213 7.562 5.706 6.062 7.600 -9.51 8.200 7.89

ตุรกี 0.213 0.202 0.234 0.241 0.250 5.09 0.230 -8.00

อุรุกวัย 0.802 0.809 0.969 0.704 0.950 2.02 0.900 -5.26

เวียดนั�ม 6.590 6.581 6.167 6.272 7.000 0.73 7.200 2.86

สำหรัฐฯ 2.776 3.142 2.857 2.917 2.450 -3.19 2.300 -6.12

อ่�นั	ๆ 1.371 1.309 1.486 1.605 1.620 5.52 1.355 -16.36

รวม 48.288 43.920 45.360 51.837 55.030 4.36 52.985 -3.72

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565
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ตารื่างท่�	4	ปัริื่มาณการื่น่ำาเข่�าข่�าวข่องโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บร�ซิึ่ล 0.575 0.691 0.876 0.685 0.850 8.04 0.850 0.00

เบอร์กินั�ฟ�โซึ่  0.600 0.600 0.650 0.650  0.650 0.00

จีนั 4.500 2.800 3.200 4.921 5.700 10.92 5.000 -12.28

ไอเวอรี�โคสำต์ 1.500 1.350 1.100 1.450 1.500 0.72 1.500 0.00

เอธิัโอเปีิย 0.600 0.520 0.700 0.850 0.950 15.15 0.950 0.00

อีย้ 1.628 1.794 1.993 1.862 2.400 8.47 2.500 4.17

ก�นั� 0.830 0.900 0.850 1.050 0.900 3.21 0.950 5.56

กินีั 0.865 0.530 0.670 0.940 0.800 4.26 0.800 0.00

อิหร่�นั 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 1.700 6.71 1.500 -11.76

ญี่�ปุ่ินั 0.670 0.678 0.676 0.662 0.685 0.20 0.685 0.00

เคนัย่�  0.610 0.600 0.620 0.650  0.650 0.00

ม�ด�กัสำก�ร์  0.440 0.450 0.560 0.700  0.600 -14.29

ม�เลเซีึ่ย 0.800 1.000 1.220 1.160 1.200 10.07 1.200 0.00

เม็กซิึ่โก 0.776 0.740 0.843 0.759 0.775 0.23 0.800 3.23

โมซัึ่มบิก 0.530 0.635 0.655 0.700 0.600 3.52 0.700 16.67

เนัปิ�ล 0.700 0.620 0.980 1.260 0.900 12.88 1.100 22.22

ไนัจีเรีย 2.100 1.800 1.800 2.100 2.400 4.30 2.200 -8.33

ฟิลิปิปิินัส์ำ 2.500 2.900 2.450 2.950 3.400 6.52 3.300 -2.94

ซึ่�อุดิอ�ระเบีย 1.290 1.425 1.613 1.200 1.300 -1.55 1.300 0.00

เซึ่เนักัล 1.100 1.000 1.050 1.250 1.500 8.80 1.100 -26.67

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

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ำ 0.775 0.850 0.850 0.750 0.900 1.75 0.950 5.56

สำหร�ชัอ�ณ์�จักร 0.536 0.587 0.654 0.604 0.650 4.23 0.660 1.54

เวียดนั�ม  0.500 0.400 1.800 1.400  0.700 -50.00

สำหรัฐฯ 0.916 0.982 1.210 0.978 1.300 7.21 1.425 9.62

อ่�นั	ๆ 21.539 16.361 16.825 18.921 19.020 -1.03 18.690 -1.74

รวม 48.288 43.920 45.360 51.837 55.030 4.36 52.985 -3.72

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร
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ตารื่างท่�	5	การื่บริื่โภคข่�าวข่องโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

บังคล�เทีศ 35.200 35.400 35.700 36.100 36.500 0.93 36.800 0.82

บร�ซิึ่ล 7.650 7.350 7.300 7.350 7.300 -0.93 7.250 -0.68

พม่� 10.200 10.250 10.400 10.500 10.400 0.63 10.300 -0.96

กัมพ้ชั� 4.200 4.300 4.350 4.250 4.250 0.12 4.300 1.18

จีนั 142.509 142.920 145.230 150.293 156.360 2.39 155.000 -0.87

อิยิปิต์ 4.200 4.200 4.300 4.300 4.050 -0.49 4.100 1.23

อินัเดีย 98.669 99.160 101.950 101.054 111.290 2.63 109.000 -2.06

อินัโดนีัเซีึ่ย 37.000 36.300 36.000 35.400 35.150 -1.27 35.500 1.00

ญี่�ปุ่ินั 8.600 8.400 8.350 8.150 8.200 -1.25 8.200 0.00

เก�หลีใต้  4.572 4.100 4.000 3.950  4.000 1.27

เนัปิ�ล 4.101 4.376 4.521 4.968 4.730 4.21 4.720 -0.21

ไนัจีเรีย 6.750 6.950 7.050 7.150 7.350 2.01 7.450 1.36

ฟิลิปิปิินัส์ำ 13.250 14.100 14.300 14.450 15.400 3.31 15.600 1.30

ไทย 11.000 11.800 12.300 12.700 12.800 3.84 12.900 0.78

เวียดนั�ม 21.500 21.200 21.250 21.450 21.500 0.12 21.500 0.00

สำหรัฐฯ 4.299 4.577 4.586 4.860 4.806 2.87 4.509 -6.18

อ่�นั	ๆ 72.537 69.229 72.294 76.511 75.872 1.92 76.640 1.01

รวม 481.665 485.084 493.981 503.486 519.908 1.92 517.769 -0.41

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร
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ตารื่างท่�	6	สต็อกข่�าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ปิระม�ณ์ก�รเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

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

(2)
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

จีนั 109.000 115.000 116.500 116.500 113.000 0.85 107.800 -4.60

อินัเดีย 22.600 29.500 33.900 37.000 34.000 11.00 29.500 -13.24

อินัโดนีัเซีึ่ย 5.563 4.063 3.313 3.060 2.860 -14.91 2.510 -12.24

ญี่�ปุ่ินั  2.046 1.980 1.937 1.972  1.787 -9.38

ไนัจีเรีย  1.828 1.492 1.690 1.995  1.785 -10.53

ฟิลิปิปิินัส์ำ 2.288 3.520 3.597 3.763 4.503 15.27 4.614 2.47

ไทย 2.852 4.080 3.979 4.280 3.883 6.88 3.033 -21.89

สำหรัฐฯ 0.933 1.424 0.910 1.387 1.261 5.93 1.145 -9.20

อ่�นั	ๆ 20.506 15.453 16.412 18.304 19.629 0.82 16.850 -14.16

รวม 163.742 176.914 182.083 187.921 183.103 2.88 169.024 -7.69

World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565
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มัน์สัำ�ป้ะหลัุ่ง
การึผู้ลิต
	 ผ่ลผ่ลิตมันัสำำ�ปิะหลังปีิ	2566	(เริ�มออกส่้ำ
ตล�ดตั�งแต่เด่อนัตุล�คม	2565	–	กันัย�ยนั	
2566)	ค�ดว�่มีพ่�นัทีี�เก็บเกี�ยว	10.113	ล้�นัไร่	 
ผ่ลผ่ลิต	34.749	ล้�นัตันั	และผ่ลผ่ลิตต่อไร่	 
3.436	 ตันั	 เม่�อเทีียบกับปีิ	 2565	 ทีี�มีพ่�นัทีี� 
เก็บเกี�ยว	 9.922	 ล้�นัไร่	 ผ่ลผ่ลิต	 34.007	
ล้�นัตันั	และผ่ลผ่ลิตต่อไร่	3.427	ตันั	พบว่�	 
พ่�นัทีี�เก็บเกี�ยว	 ผ่ลผ่ลิต	 และผ่ลผ่ลิตต่อไร่	 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	1.93	ร้อยละ	2.18	และร้อยละ	 
0.26	ต�มลำ�ดับ	โดยเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	
ค�ดว่�จะมีผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ด	1.95	ล้�นัตันั	
(ร้อยละ	5.62	ของผ่ลผ่ลิตทัี�งหมด)
	 ทัี� ง นีั�ผ่ลผ่ลิตมันัสำำ�ปิะหลังปีิ	 2566	 
จะออกส่้ำตล�ดม�กในัช่ัวงเด่อนัมกร�คม	 –	 
มีนั�คม	 2566	 ปิริม�ณ์	 20.53	 ล้�นัตันั	 
(ร้อยละ	59.07	ของผ่ลผ่ลิตทัี�งหมด)	

การึตลาด	
 การสู่่งออกผลิตภัณฑ์์มันสู่ำาปะห่ลัง
เด่อนตุลาคม 2565 สู่รุปได้ดังน่� 
 มันเสู้่น มีปิริม�ณ์ส่ำงออก	0.249	ล้�นัตันั	 
ม้ลค่�	 2,427	 ล้�นับ�ที	 ส้ำงข่�นัจ�กปิริม�ณ์	 
0.208	 ล้�นัตันั	 ม้ลค่�	 2,012	 ล้�นับ�ที	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	คดิเป็ินัร้อยละ	19.71	และ
ร้อยละ	20.63	ต�มลำ�ดับ
 มั น อั ด เ ม็ ด 	 มี ปิ ริ ม � ณ์ ส่ำ ง อ อ ก	 
0.008	 ล้�นัตันั	 ม้ลค่�	 94.00	 ล้�นับ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กปิริม�ณ์	 0.000038	 ล้�นัตันั	 

ม้ลค่�	 0.901	 ล้�นับ�ที	 ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	
คิดเป็ินั	211	เท่ี�	และ	104	เท่ี�	ต�มลำ�ดับ
 แป้งมันสู่ำาปะห่ลัง	 มีปิริม�ณ์ส่ำงออก	 
0.332	 ล้�นัตันั	 ม้ลค่�	 5,859	 ล้�นับ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กปิริม�ณ์	 0.326	 ล้�นัตันั	 ม้ลค่�	 
5,781	 ล้�นับ�ที	 ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 คิดเป็ินั
ร้อยละ	1.84	และร้อยละ	1.35	ต�มลำ�ดับ
 แป้งมันสู่ำาปะห่ลังดัดแปร	 มีปิริม�ณ์ 
ส่ำงออก	0.091	ล้�นัตันั	ม้ลค่�	2,882	ล้�นับ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กปิริม�ณ์	 0.088	 ล้�นัตันั	 ม้ลค่�	 
2,744	 ล้�นับ�ที	 ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 คิดเป็ินั
ร้อยละ	3.41	และร้อยละ	5.03	ต�มลำ�ดับ

รึาคา
 ความเคล่�อนไห่วข้องราคามันสู่ำาปะห่ลัง 
ในเด่อนพฤศจิกายน 2565 สู่รุปได้ดังน่�
	 1.	รึาคาท่ี่� เกษตรึกรึขายได�	 
ณ	รึะดับไร่ึน่า
	 	 1 .1 	 ร�ค� หัว มันัสำำ�ปิะห ลังสำด 
ทีี�เกษตรกรข�ยได้	 ณ์	 ระดับไร่นั�	 เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	2.60	บ�ที	ทีรงตัวเท่ี�กับเด่อนั 
ทีี�ผ่่�นัม�	 แต่ส้ำงข่�นัจ�กร�ค�กิโลกรัมละ	 
2.19	 บ�ที	 ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�
ร้อยละ	18.72
	 	 1.2	 ร�ค�มันัเส้ำนัทีี�เกษตรกรข�ยได้	 
ณ์	ระดับไร่นั�	เฉลี�ยกิโลกรัมละ	7.06	บ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กร�ค�กิโลกรัมละ	 6.85	 บ�ที	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 3.07	 และส้ำงข่�นั
จ�กร�ค�กิโลกรัมละ	 6.53	 บ�ที	 ในัช่ัวง
เดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	8.12

โดย	นั.สำ.ส่ำองสำกณ์	บุญ่เกิด
นั�ยจิร�ยุ	จะเรียมพันัธ์ุั

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 2.	รึาคาขายส่ำงใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 	 2.1	ร�ค�ข�ยส่ำงมนััเสำน้ั	เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
8.33	บ�ที	ลดลงจ�กร�ค�กิโลกรัมละ	8.88	บ�ที	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	6.19	แต่ส้ำงข่�นัจ�ก
ร�ค�กิโลกรัมละ	7.48	บ�ที	ในัช่ัวงเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	11.36
	 	 2.2	 ร�ค�ข�ยส่ำงแป้ิงมันัปิระเภที 
สำต�ร์ชั	ชัั�นัพิเศษ	เฉลี�ยกิโลกรัมละ	16.79	บ�ที	 
ลดลงจ�กร�ค�กิโลกรัมละ	 16.94	 บ�ที	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 0.89	 แต่ส้ำงข่�นั 
จ�กร�ค�กิโลกรัมละ	 14.76	 บ�ที	 ในัช่ัวง
เดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	13.75
	 3.	รึาคาส่ำงออก	เอฟิ.โอ.บ่ 
	 	 3.1	 ร�ค�ส่ำงออกมันัเส้ำนั	 ร�ค�เฉลี�ย
ตันัละ	252	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ลดลงจ�กตันัละ	 
264	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม� 
ร้อยละ	 4.55	 และลดลงจ�กตันัละ	 253	 
ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิ 
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	0.40
	 	 3.2	 ร�ค�ส่ำงออกแป้ิงมันัสำำ�ปิะหลัง
	 ร�ค�เฉลี�ยตันัละ	 474	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 
ลดลงจ�กตันัละ	 483	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	1.86	และลดลงจ�ก 
ตันัละ	483	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	ในัช่ัวงเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	1.86
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ข้�วิโพัด
เลีุ่�ยงสััตว์ิ
การึผู้ลิต
	 	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ค�ดคะเนั

ผ่ลผ่ลิตข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์โลกปีิ	 2565/66	

(ณ์	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565)	 มีปิริม�ณ์	 

1,168.39	ล�้นัตันั	ลดลงจ�ก	1,217.46	ล�้นัตันั	 

ในัปีิ	2564/65	ร้อยละ	4.03	โดย	จีนั	บร�ซิึ่ล	 

อ�ร์เจนัตินั�	เม็กซิึ่โก	แอฟริก�ใต้	แคนั�ด�	 

อินัโดนีัเซีึ่ย	 และเอธิัโอเปีิย	 ผ่ลิตได้ลดลง	 

ส่ำงผ่ลให้ผ่ลผ่ลิตในัภ�พรวมของโลกลดลง

การึค�า
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	ค�ดคะเนัคว�ม 

ต้องก�รใช้ั ข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์ของโลก	 

ปีิ	 2565/66	 มีปิริม�ณ์	 1,175.30	 ล้�นัตันั	

ลดลงจ�ก	1,202.59	ล�้นัตันั	ในัปีิ	2564/65	

ร้อยละ	 2.27	 โดย	 จีนั	 บร�ซิึ่ล	 เม็กซิึ่โก	 

อินัเดีย	 อินัโดนีัเซีึ่ย	 ไนัจีเรีย	 และรัสำเซีึ่ย	 

มีคว�มต้องก�รใช้ัลดลง	 สำำ�หรับก�รค้� 

ของโลกมี	 183.48	 ล้�นัตันั	 ลดลงจ�ก	

193.01	ล้�นัตันั	ในัปีิ	2564/65	ร้อยละ	4.94	

โดย	 บร�ซิึ่ล	 อ�ร์เจนัตินั�	 และปิ�ร�กวัย	 

ส่ำงออกลดลง	 ปิระกอบกับผ้้่นัำ�เข้�	 เช่ันั	 

เม็กซิึ่โก	 เวียดนั�ม	 อิหร่�นั	 แอลจีเรีย	 เปิร้	 

ม�เลเซีึ่ย	โมร็อกโก	ไทีย	สำ�ธั�รณ์�รัฐโดมิกันั	 

และสำหรัฐอเมริก�	มีก�รนัำ�เข้�ลดลง

	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 (1	 -	 15	

พฤศจิก�ยนั	 2565)	 ไทียมีปิริม�ณ์ก�ร 

ส่ำ งออก ข้�ว โพดเ ลี� ย ง สัำต ว์ 	 655	 ตันั	 

(สำม�คมพ่อค้�ข้�วโพดและพ่ชัพันัธ์ุัไทีย)

รึาคา	
 สู่รุปราคาข้้าวโพดเล่�ยงสัู่ตว์เด่อน

พฤศจิกายน 2565 ม่ดังน่�

	 ร�ค�ข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์ทีี� เกษตรกร 

ข�ยได้คว�มช่ั�นัไม่เกินั	14.5%	เฉลี�ยกิโลกรมัละ	 

10.28	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกโิลกรัมละ	9.54	บ�ที	 

ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	7.76	และ

ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	8.76	บ�ที	ของเด่อนั

พฤศจิก�ยนั	2564	 ร้อยละ	17.35	สำำ�หรับ

ข้�วโพดเลี�ยงสัำตวค์ว�มช่ั�นัเกินั	14.5%	เฉลี�ย

กิโลกรัมละ	8.25	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 

7.75	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	 

6.45	และส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	6.87	บ�ที

ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	20.09

	 ร�ค�ข้�วโพดเลี�ยงสัำตว์ข�ยส่ำงในัตล�ด

กรุงเทีพฯ	 ทีี�โรงง�นัอ�ห�รสำัตว์รับซ่ึ่�อเฉลี�ย

กิโลกรัมละ	12.36	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 

12.23	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	

1.06	และส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	10.56	บ�ที	 

ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	17.05	

สำำ�หรับร�ค�ข�ยส่ำงทีี�ไซึ่โลรับซ่ึ่�อสัำปิด�ห์นีั�

ไม่มีร�ยง�นัร�ค�	

	 ร�ค�ส่ำงออก	 เอฟ.โอ.บี.	 เฉลี�ยตันัละ	

340.00	ดอลล�รส์ำหรฐัฯ	(12,271.00	บ�ที/ตนัั)	 

ส้ำงข่�นัจ�กตันัละ	 326.00	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 

(11,988.00	 บ�ที/ตันั)	 ของเด่อนัตุล�คม	 

2565	 ร้อยละ	 4.29	 และส้ำงข่�นัในัร้ปิของ

เงินับ�ที	ตันัละ	283.00	บ�ที	เม่�อเทีียบกับ 

เ ด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	 เฉลี�ยตันัละ	 

325.00	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 (10,668.00	 บ�ที/ตันั)	 

ส้ำงข่�นัร้อยละ	 4.62	 และส้ำงข่�นัในัร้ปิของ 

เงินับ�ทีตันัละ	1,603.00	บ�ที

	 ร�ค�ซ่ึ่�อข�ยล่วงหนั้�ในัตล�ดชัิค�โก 

เด่อนัธัันัว�คม	 2565	 ข้�วโพดเมล็ดเหล่อง 

อเมริกันัชัั�นั	2	เฉลี�ยตันัละ	261.00	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 

(9,546.00	 บ�ที/ตันั)	 ลดลงจ�กตันัละ	 

277.17	ดอลล�รส์ำหรฐัฯ	(10,310.00	บ�ที/ตนัั)	 

ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 ร้อยละ	 5.83	 

และลดลงในัร้ปิของเงินับ�ทีตันัละ	764.00	บ�ที	 

เม่�อเทีียบกับเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	เฉลี�ย

ตันัละ	229.13	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(7,621.00	

บ�ที/ตันั)	 ส้ำงข่�นัร้อยละ	 13.91	 และส้ำงข่�นั 

ในัร้ปิของเงินับ�ทีตันัละ	1,925.00	บ�ที

บัญช่สมดุุลิข่�าวโพิดุโลิก
(ค�ดคะเนัเม่�อวันัทีี�	9	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 ร้อยละผลต่าง

สำต็อกต้นัปีิ 292.80 307.68 5.08

ผ่ลผ่ลิต 1,217.46 1,168.39 -4.03

นัำ�เข้� 193.01 183.48 -4.94

ส่ำงออก 193.01 183.48 -4.94

ใช้ัในัปิระเทีศ 1,202.59 1,175.30 -2.27

สำต็อกปิล�ยปีิ 307.68 300.76 -2.25

ท่�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

โดย	นั.สำ.จิร�พร	ปิ�นัพรม
นั.สำ.พัทีริย�	วงศ์พรม

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ข้�วิฟ่�่งเลีุ่�ยงสััตว์ิ
การึผู้ลิต
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ค�ดคะเนั

ผ่ลผ่ลิตข้�วฟ่�งโลก	ปีิ	2565/66	(ณ์	เด่อนั

พฤศจิก�ยนั	2565)	มีปิริม�ณ์	60.15	ล้�นัตันั	 

ลดลงจ�ก	62.20	ล้�นัตันั	ของปีิ	2564/65	

ร้อยละ	 3.30	 โดยปิระเทีศไนัจีเรีย	 ซ้ึ่ด�นั	 

เม็กซิึ่โก	 เอธิัโอเปีิย	 อินัเดีย	 อ�ร์เจนัตินั�	 

บ้ร์กินั�ฟ�โซึ่	ม�ลี	โบลิเวีย	ไนัเจีย	และชั�ด	 

ผ่ลิตได้ลดลง

การึค�า
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ค�ดคะเนั

คว�มต้องก�รใช้ัข้�วฟ่�งโลก	 ปีิ	 2565/66	

มี	60.90	ล้�นัตันั	ลดลงจ�ก	61.73	ล้�นัตันั	

ของปีิ	2564/65	ร้อยละ	1.34	โดย	ไนัจีเรีย	 

เม็กซิึ่โก	 ซ้ึ่ด�นั	 บ้ร์กินั�ฟ�โซึ่	ม�ลี	 โบลิเวีย	 

ไนัเจีย	แคเมอร้นั	ชั�ด	และซ้ึ่ด�นัใต้	มีคว�ม

ต้องก�รใช้ัลดลง	 ด้�นัก�รค้�โลกค�ดว่� 

มี	9.52	ล้�นัตันั	ลดลงจ�ก	11.80	ล้�นัตันั	 

ของปีิ	2564/65	รอ้ยละ	19.32	โดย	ออสำเตรเลยี	 

อ�ร์เจนัตินั�	อินัเดีย	จีนั	และโบลิเวีย	ส่ำงออก

ลดลง	 ปิระกอบกับเคนัย�	 และเอธัิโอเปิีย	 

นัำ�เข้�ลดลง

	 ร�ค�ข�้วฟ่�งแดงคละทีี�เกษตรกรข�ยได้

เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	ไม่มีร�ยง�นัร�ค�

บัญช่สมดุุลิข่�าวฟ่า่งโลิก
(ค�ดคะเนัเม่�อวันัทีี�	9	พฤศจิก�ยนั	2565)

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 ร้อยละผลต่าง

สำต็อกต้นัปีิ 3.97 4.44 11.84
ผ่ลผ่ลิต 62.20 60.15 -3.30
นัำ�เข้� 11.80 9.52 -19.32
ส่ำงออก 11.80 9.52 -19.32

ใช้ัในัปิระเทีศ 61.73 60.90 -1.34
สำต็อกปิล�ยปีิ 4.44 3.69 -16.89

ท่�มา : World	Grain	Situation	and	Outlook,	USDA	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

ถั�วิเขียวิ
การึผู้ลิต
	 ถั�วเขียว	 ปีิ	 2566/67	 ค�ดก�รณ์์	 
ณ์	เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	 (ผ่ลผ่ลิตออกส่้ำ
ตล�ดตั�งแต่เด่อนักรกฎ�คม	2565	-	มิถุนั�ยนั	 
2566)	 มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 713,437	 ไร่	 
ผ่ลผ่ลิต	 108,467	 ตันั	 และผ่ลผ่ลิตต่อไร่	 
152	 กิโลกรัม	 เม่�อเทีียบกับปีิ	 2565/66	 
ทีี�มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 701,931	 ไร่	 ผ่ลผ่ลิต	
105,689	ตนัั	และผ่ลผ่ลติต่อไร่	151	กโิลกรมั	 
พบว่�เน่ั�อทีี�เก็บเกี�ยวเพิ�มข่�นัร้อยละ	 1.64	
ผ่ลผ่ลิตเพิ�มข่�นัร้อยละ	2.63	แต่ผ่ลผ่ลิตต่อไร่ 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	0.66

รึาคา
	 คว�มเคล่�อนัไหวของร�ค�ในัเด่อนั
พฤศจิก�ยนั	2565	มีดังนีั�
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�
	 ถั�วเขียวผิ่วมันัเมล็ดใหญ่่ชันิัดคละ	เด่อนันีั� 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 33.49	 บ�ที	 ส้ำงข่�นัจ�ก
กิโลกรัมละ	 29.60	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	 
2565	ร้อยละ	13.14	และส้ำงข่�นัจ�กกโิลกรมัละ	 
20.17	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564 
ร้อยละ	66.04

	 ถั�วเขียวผิ่วดำ�ชันิัดคละ	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	28.75	บ�ที
		 รึาคาขายส่ำงตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ถั�วเขียวผิ่วมันัเกรดเอ	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	36.00	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 
35.16	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	 
2.39	 และส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 30.76	 
ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	17.04
	 ถั�วเขียวผิ่วมันัเกรดบี	 เด่อนันีั� เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	 29.00	 บ�ที	 คงตัวเที่�กับ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 

27.76	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	
ร้อยละ	4.47
	 ถั�วเขียวผิ่วดำ�คละ	 ชัั�นั	 1	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	46.00	บ�ที	คงตัวเท่ี�กับเด่อนั 
ทีี�ผ่่�นัม�	แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	41.00	บ�ที	 
ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	12.20
	 ถั�วเขียวผิ่วดำ�คละ	 ชัั�นั	 2	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	30.00	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
32.52	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	 
7.75	แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	23.76	บ�ที	
ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	26.26
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ผลิผลิิตถัั่�วเหล่ิองข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�สำาคัญ
หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

ประเทศ 2564/65 2565/66

บร�ซิึ่ล 127.00 152.00
สำหรัฐอเมริก� 121.53 118.27
อ�ร์เจนัตินั� 43.90 49.50

จีนั 16.40 18.40
อินัเดีย 11.90 11.50

ปิ�ร�กวัย 4.20 10.00
แคนั�ด� 6.27 6.50
อ่�นั	ๆ 24.39 24.36

รวม 355.59 390.53

ท่�มา : Oilseeds	:	World	Markets	and	Trade	November	2022

	 ถั�วนิั�วนั�งแดง	 เด่อนันีั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ 
40.00	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	44.20	บ�ที	 
ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 ร้อยละ	 9.50	 
แต่คงตัวเท่ี�กับเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564
	 รึาคาส่ำงออก	เอฟิ.โอ.บ่.
	 ถั�วเขียวผิ่วมันัเกรดเอ	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	37.00	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 
36.19	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 
ร้อยละ	 2.24	 และส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ
	31.78	บ�ที	ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	
ร้อยละ	16.43
	 ถั�วเขียวผิ่วมันัเกรดบี	 เด่อนันีั� เฉลี�ย

โดย	นั.สำ.ยุพยง	นั�มวงษ�
สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

โดย	นั�งสำ�วภัทีรวดี	จันัทีร์ม�
นั�ยภ�ณุ์พันัธ์ั	คำ�วังสำง่�

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

กิโลกรัมละ	 29.96	 บ�ที	 ลดลงจ�ก 
กิโลกรัมละ	 29.99	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	 
2565	ร้อยละ	0.09	แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรมัละ	 
28.76	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	
ร้อยละ	4.18
	 ถั�วเขียวผิ่วดำ�คละ	 ชัั�นั	 1	 เด่อนันีั�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	47.05	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
47.10	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 
ร้อยละ	 0.09	 แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 
42.09	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	
ร้อยละ	11.79
	 ถั�วเขียวผิ่วดำ�คละ	 ชัั�นั	 2	 เด่อนันีั�เฉลี�ย

กิโลกรัมละ	30.97	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
33.56	บ�ที	ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	 
7.73	แต่ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	24.73	บ�ที	
ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	25.23
	 ถั�วนิั�วนั�งแดง	 เด่อนันีั�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
40.81	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	45.14	บ�ที	 
ของเด่อนัตุล�คม	2565	ร้อยละ	9.58	และ
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 40.88	 บ�ที	 ของ 
เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	0.16

ถั�วิเหลุ้่อง
ด�าน่การึผู้ลิต
	 ใน่ปรึะเที่ศ
	 ในัปีิ	 2565/66	 มีเน่ั�อทีี� เพ�ะปิล้ก	 
0.084	ล�้นัไร่	ผ่ลผ่ลติ	22,799	ตนัั	ลดลงจ�ก	 
0.087	 ล้�นัไร่	 และ	 23,173	 ตันั	 ในัปิี	 
2564/65	 ร้อยละ	 3.45	 และร้อยละ	 1.61	
ต�มลำ�ดับ	แต่มีผ่ลผ่ลิตต่อไร่	271	กิโลกรัม	 
เพิ�มข่�นัจ�ก	 266	 กิโลกรัม	 ในัปีิ	 2564/65	
ร้อยละ	1.88	
	 ต่างปรึะเที่ศ
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ปิระม�ณ์ก�ร
ผ่ลผ่ลิตถั�วเหล่องโลกปีิ	 2564/65	 ปิระจำ�
เด่อนัพฤศจกิ�ยนั	2565	มปีิระม�ณ์	355.59	
ล้�นัตันั	 ส้ำงข่�นัจ�ก	 390.53	 ล้�นัตันั	 ของ 
ปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	9.83	
	 สำถาน่การึณ์ใน่ต่างปรึะเที่ศ
	 ในัเด่อนัตุล�คม	 2565	 จีนันัำ� เข้� 
ถั�วเหล่องจ�กบร�ซึ่ิล	 2.8	 ล้�นัตันั	 ลดลง 
จ�ก	 3.3	 ล้�นัตันั	 ในัช่ัวงเวล�เดียวกันัของ
ปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 15	 เน่ั�องจ�กร�ค�ทีี�ส้ำง
และก�รข�ดกำ�ไรทีี�ลดลงทีำ�ให้คว�มต้องก�ร
ซ่ึ่�อจ�กปิระเทีศในัอเมริก�ใต้ลดลง	 สำำ�หรับ
ก�รนัำ�เข้�จ�กสำหรัฐอเมริก�ทีรงตัวจ�ก 
ปีิก่อนัหน้ั�	โดยภ�พรวมในัเด่อนัตุล�คมจีนั
มีก�รนัำ�เข้�ลดลง	 19%	 จ�กปีิก่อนัหน้ั� 
อย่้ทีี�	 4.14	 ล้�นัตันั	 ส่ำบเน่ั�องจ�กภัยแล้ง
รุนัแรง ทีี�ทีำ� ใ ห้ พ่ชัผ่ลในับร� ซิึ่ลลดลง	 
ส่ำงผ่ลให้ร�ค�เมล็ดพ่ชันัำ��มันัส้ำงข่�นัเม่�อต้นัปีินีั�	 
และบั�นัทีอนัผ่ลกำ�ไรของก�รสำกัดเมล็ด 
พ่ชันัำ��มันัของจีนั	

ด�าน่รึาคา
	 ใน่ปรึะเที่ศ
	 ร�ค�ทีี�เกษตรกรข�ยได้ของถั�วเหล่อง
ชันิัดคละในัเด่อนันีั�	กิโลกรัมละ	18.83	บ�ที	
ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	18.33	บ�ที	ในัเด่อนั 
ทีี� ผ่่�นัม�ร้อยละ	 2.73	 และส้ำงข่�นัจ�ก
กิโลกรัมละ	 15.55	 บ�ที	 ในัเด่อนัเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	21.09	
	 ร�ค�ข�ยส่ำง 	 ณ์	 ตล�ดกรุง เทีพฯ	 
ขอ ง ถั� ว เ ห ล่ อ ง สำ กั ดนัำ�� มั นั ใ นั เ ด่ อนั นีั�	 
กิโลกรัมละ	26.38	บ�ที	
ต่างปรึะเที่ศ
	 ร�ค�ถั�วเหล่องซ่ึ่�อข�ยล่วงหน้ั�	 ณ์	 
ตล�ดชิัค�โก	เฉลี�ยบุชัเชัลละ	1,438.37	เซึ่นัต์	 
(19.24	 บ�ที/กก.)	 ส้ำงข่�นัจ�กบุชัเชัลละ	 

1,390.39	(19.45	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม� 
ร้อยละ	 3.45	 และส้ำงข่�นัจ�กบุชัเชัลละ	
1,239.32	เซึ่นัต์	(15.14	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนั
เดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	16.06	
	 ร�ค�ก�กถั�วเหล่องซ่ึ่�อข�ยล่วงหน้ั�	 
ณ์	 ตล�ดชัิค�โก	 เฉลี�ยตันัละ	 410.28	 
ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 (14.93	 บ�ที/กก. )	 
ลดลงจ�กตันัละ	 417.00	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	
(15.72	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 
1 .61 	 แ ต่ ส้ำ ง ข่� นัจ�ก ตันัละ 	 353 .72	 
ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	 (11.79	 บ�ที/กก. )	 
ในัเด่อนัเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�รอ้ยละ	16.00
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ถั�วิลิุ่สัง
ใน่ปรึะเที่ศ
	 การึผู้ลิต
	 ถั�วลิสำง	ปีิ	2566/67	ค�ดก�รณ์์	ณ์	เด่อนั
พฤศจิก�ยนั	 2565	 (ผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ด
ตั�งแต่เด่อนักรกฎ�คม	 2565	 ถ่งมิถุนั�ยนั	
2566)	มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	71,088	ไร่	ผ่ลผ่ลิต	
25,652	ตันั	และผ่ลผ่ลิตต่อไร่	361	กิโลกรัม	
เม่�อเทีียบกับปีิ	2565/66	ทีี�มีเน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	
68,174	ไร่	ผ่ลผ่ลิต	24,530	ตันั	และผ่ลผ่ลิต
ต่อไร่	360	กิโลกรัม	พบว่�	เน่ั�อทีี�เพ�ะปิล้ก	 
ผ่ลผ่ลิต	 และผ่ลผ่ลิตต่อไร่เพิ�มข่�นั	 ร้อยละ	 
4.27	 ร้อยละ	 4.57	 และร้อยละ	 0.28	 
ต�มลำ�ดับ	
 ความเคล่�อนไห่วข้องราคาในเด่อน
พฤศจิกายน 2565 ม่ดังน่�
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�
	 ถั�วลิสำงทัี�งเปิล่อกสำด	 เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
32.26	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	31.25	บ�ที	 
ของเด่อนัตุล�คม2565	 ร้อยละ	 3.24	 
แต่ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 32.61	 บ�ที	 ของ
เด่อนัตุล�คม	2564	ร้อยละ	1.08
	 ถั�วลิสำงทัี�งเปิล่อกแห้ง	 เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
35.56	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	45.09	บ�ที	 
ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 ร้อยละ	 21.14	 
และลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 43.79	 บ�ที	 
ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2564	ร้อยละ	18.79
	 รึาคาขายส่ำงตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ถั�วลิสำงกะเที�ะเปิล่อกชันิัดคัดพิเศษ	 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 77.50	 บ�ที	 ส้ำงข่�นัจ�ก
กิโลกรัมละ	 69.10	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	 
2565	ร้อยละ	12.16	และส้ำงข่�นัจ�กกโิลกรมัละ	 

ผลิผลิิตถัั่�วลิิสงข่องปัรื่ะเทศผ้�ผลิิตท่�สำาคัญ
หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

ประเทศ 2564/65 2565/66 อัตราการเติบโต (%)

สำ�ธั�รณ์รัฐปิระชั�ชันัจีนั 18.31 18.30 -0.05
อินัเดีย 6.80 6.65 -2.21
อ่�นั	ๆ 25.27 25.32 0.20

รวม 50.38 50.27 -0.22

ท่�มา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Nov	2022

ผลิผลิิตแลิะการื่กรื่ะจายผลิผลิิตถัั่�วลิิสงโลิก
หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

รายการ 2564/65 2565/66 อัตราการเติบโต (%)

ผ่ลผ่ลิต 50.38 50.27 -0.22

นัำ�เข้� 3.91 4.29 9.72

ส่ำงออก 4.43 4.59 3.61

สำกัดนัำ��มันั 20.07 20.03 -0.20

สำต็อกปิล�ยปีิ 4.81 4.38 -8.94

ท่�มา : Oilseeds	:	World	Market	and	Trade,	Nov	2022

67.50	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	
ร้อยละ	14.81
	 ถั�วลิสำงกะเที�ะเปิล่อกชันิัดคัดธัรรมด�	 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 67.50	 บ�ที	 ส้ำงข่�นัจ�ก
กิโลกรัมละ	 63.30	 บ�ที	 ของเด่อนัตุล�คม	
2565	ร้อยละ	6.64	และส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 
64.00	 บ�ที	 ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2564	
ร้อยละ	5.47

ต่างปรึะเที่ศ
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 ค�ดก�รณ์์
ภ�วก�รณ์์ผ่ลิตถั�วลิสำงโลก	 ปีิ	 2565/66	 

โดย	นั.สำ.ยุพยง	นั�มวงษ�
สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ป้�ล์ุ่มน์ำ��มัน์
การึผู้ลิต
	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ค�ดว่� 
ปีิ	2565	ผ่ลผ่ลิตปิ�ล์มนัำ��มันัเด่อนัพฤศจิก�ยนั 
จะมีปิระม�ณ์	1.382	ล้�นัตันั	คิดเป็ินันัำ��มันั
ปิ�ล์มดิบ	0.249	ล้�นัตันั	ลดลงจ�กผ่ลผ่ลิต
ปิ�ล์มทีะล�ย	1.947	ล้�นัตันั	คิดเป็ินันัำ��มันั
ปิ�ล์มดิบ	 0.350	 ล้�นัตันัของเด่อนัตุล�คม	 
คิดเป็ินัร้อยละ	 29.02	 และร้อยละ	 28.86	
ต�มลำ�ดับ

ณ์	พฤศจิก�ยนั	2565	มีผ่ลผ่ลิต	50.27	ล้�นัตันั	 
ลดลงจ�ก	50.38	ล้�นัตันั	ของปีิ	2564/65	
ร้อยละ	 0.22	 หร่อคิดเป็ินัร้อยละ	 7.79	 
ของผ่ลผ่ลิตพ่ชันัำ��มันัของโลก	โดยถั�วเหล่อง	 
เรปิซีึ่ด	 และเมล็ดที�นัตะวันั	 ปิี	 2565/66	 
มีปิริม�ณ์	390.53	 ล้�นัตันั	84.82	 ล้�นัตันั	
และ	51.30	ล้�นัตันั	ต�มลำ�ดับ

การึตลาด
	 อินัเดียได้เพิ�มฐ�นัร�ค�นัำ�เข้�ทีี�ใช้ัในัก�ร
คำ�นัวณ์ภ�ษีนัำ�เข้�ในัสิำนัค้�นัำ��มันัปิ�ล์มดิบ
และนัำ��มันัปิ�ล์มบริสุำทีธิั�หลังจ�กทีี�ร�ค�
นัำ��มันัปิ�ล์มในัตล�ดโลกส้ำงข่�นั	 อีกทัี�ง 
ก�รนัำ�เข้�นัำ��มันัปิ�ล์มของอินัเดียในัปีิ	2564/65	 
ลดลงจ�กปีิก่อนั	 ค�ดว่�ม�จ�กม�ตรก�ร
ห้�มส่ำงออกของอินัโดนัีเซีึ่ย	 ทีำ�ให้มีก�ร 
นัำ�เข้�นัำ��มันัถั�วเหล่องเข้�ม�ชัดเชัยม�กข่�นั	
นัอกจ�กนีั�ค่�เงินัริงกิตม�เลเซีึ่ยทีี�แข็งค่�ข่�นั	 
ทีำ�ให้ร�ค�นัำ��มันัปิ�ล์มแพงข่�นั	ซ่ึ่�งอ�จส่ำงผ่ล
ต่อปิริม�ณ์ก�รส่ำงออกของม�เลเซีึ่ย

รึาคา
	 ร�ค�ผ่ลปิ�ล์มทัี�งทีะล�ยทีี�เกษตรกร 
ข�ยได้เด่อนันีั�	 เฉลี�ยกิโลกรัมละ	5.80	บ�ที	
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 5.22	 บ�ที	 ในัเด่อนั 
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 11.11	 และลดลงจ�ก
กิโลกรัมละ	 8.64	 บ�ที	 ในัเด่อนัเดียวกันั 
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	32.87	
	 ร�ค�ข�ยส่ำงนัำ��มันัปิ�ล์มดิบ	ณ์	 ตล�ด
กรุงเทีพฯ	 เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 34.43	 บ�ที	 
เ พิ�ม ข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	 32.02	 บ�ที	 
ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	7.53	แต่ลดลงจ�ก 
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ฝ้้�ย
การึผู้ลิต
		 ผ่ลผ่ลิตฝ้�ยโลก	กระทีรวงเกษตรสำหรัฐฯ	 
ได้ค�ดก�รณ์์ผ่ลผ่ลิตฝ้�ยโลกปิี	 2565/66	 
ณ์	เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	ผ่ลผ่ลิต	25.350	
ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 25.204	 ล้�นัตันั	 
ในัปีิ	2564/65	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	0.58

การึค�า	
	 บัญ่ชีัสำมดุลฝ้�ยโลก	 กระทีรวงเกษตร
สำหรัฐฯ	 ได้ค�ดก�รณ์์บัญ่ชีัสำมดุลฝ้�ยโลก
ปีิ	 2565/66	ณ์	 เด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 
มีปิริม�ณ์ผ่ลผ่ลิต	25.350	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นั 
จ�กปีิ	2564/65	ร้อยละ	0.58	ก�รใช้ัในัปิระเทีศ	 
25.027	 ล้�นัตันั	 ลดลงจ�กปิี	 2564/65	 
ร้อยละ	 2.06	 ก�รนัำ�เข้�	 9.410	 ล้�นัตันั	 
เพิ�มข่�นัจ�กปีิ	 2564/65	 ร้อยละ	 0.77	 

ตารื่างท่�	2	บัญช่สมดุุลิฝ้้ายโลิก	(ปัรื่ะมาณการื่เดุ่อน่พิฤศจิกายน่	2565)
หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

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

(2) 
Gr

ปี 2565/66 
(1)

ผลต่างร้อยละ 
(1) และ (2)

สำต็อกต้นัปีิ 17.48 18.009 17.975 21.423 18.889 3.35 18.646 -1.29

ผ่ลผ่ลิต 27.079 25.798 26.164 24.270 25.204 -2.02 25.350 0.58

นัำ�เข้� 9.047 9.243 8.862 8.862 9.338 0.21 9.410 0.77

ใช้ัในัปิระเทีศ 26.909 26.080 22.658 22.658 25.554 -2.41 25.027 -2.06

ส่ำงออก 9.063 9.032 8.939 8.939 9.311 0.44 9.406 1.02

สำต็อกปิล�ยปีิ 18.01 17.98 21.42 18.89 18.65 1.20 19.000 1.90

ท่�มา :	Cotton:	World	Markets	and	Trade	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565

ก�รส่ำงออก	 9.406	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 
ปีิ	2564/65	ร้อยละ	1.02	และสำต็อกปิล�ยปีิ 
คงเหล่อ	 19.000	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นัจ�ก 
ปีิ	2564/65	ร้อยละ	1.90
		 -	 ปิระเทีศทีี�ค�ดว่�จะนัำ�เข้�เพิ�มข่�นั	
ได้แก่	จีนั	เวียดนั�ม	ปิ�กีสำถ�นั	และอินัเดีย	 
ส่ำวนัปิระเทีศทีี�ค�ดว่�จะนัำ�เข้�ลดลง	 ได้แก่	
บังกล�เทีศ	ตุรกี	และอินัโดนีัเซีึ่ย
		 -	 ปิระเทีศทีี�ค�ดว่�จะส่ำงออกเพิ�มข่�นั	 
ได้แก่	บร�ซิึ่ล	และออสำเตรเลยี	ส่ำวนัปิระเทีศ
ทีี�ค�ดว่�จะส่ำงออกลดลง	ได้แก่	สำหรัฐอเมริก�	 
อินัเดีย	และกรีซึ่	
		 -	 ปิระเทีศทีี�มีสำต็อกคงเหล่อปิล�ยปีิ 
เพิ�มข่�นั	 ได้แก่	 บร�ซิึ่ล	 อินัเดีย	 และตุรกี	 
ส่ำวนัปิระเทีศทีี�มีสำต็อกคงเหล่อปิล�ยปีิลดลง	 
ได้แก่	 จีนั	ออสำเตรเลีย	สำหรัฐอเมริก�	และ
บังกล�เทีศ

รึาคา
	 ร�ค�ซ่ึ่�อข�ยล่วงหน้ั�ตล�ดนิัวยอร์ก
เด่อนัมีนั�คม	2566	 เฉลี�ยปิอนัด์ละ	83.08	
เซึ่นัต์	 (กิโลกรัมละ	 67.34	 บ�ที)	 ส้ำงข่�นั
จ�กปิอนัด์ละ	 81.17	 เซึ่นัต์	 (กิโลกรัมละ	 
68.15	 บ�ที)	 ของเด่อนัตุล�คม	 2565	 
ร้อยละ	 2.35	 (ลดลงในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	 
1.19)	แต่ลดลงจ�กปิอนัด์ละ	116.71	เซึ่นัต์	 
(กิโลกรัมละ	 85.54	 บ�ที)	 ของเด่อนั
พฤศจิก�ยนั	 2564	 ร้อยละ	 28.82	 (ลดลง 
ในัร้ปิเงินับ�ทีร้อยละ	21.28)

โดย	นั.สำ.ส่ำองสำกณ์	บุญ่เกิด	
นั.สำ.อินัทุีชัญ่�	ปิ�นัปิวง

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

5,330.89	ริงกิต	(42.87	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนั
เดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	24.36	
	 ร�ค�นัำ��มันัปิ�ล์มดิบซ่ึ่�อข�ยล่วงหน้ั�	 
ณ์	ตล�ดรอตเตอร์ดัม	เฉลี�ยตันัละ	1,093.67	
ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	(39.82	บ�ที/กก.)	เพิ�มข่�นั 
จ�กตันัละ	 1,048.10	 ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	
(39.90	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	

โดย	นั.สำ.ยุพยง	นั�มวงษ�
นั�งอัมพิก�	เพชัรเสำถียร

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

กิโลกรัมละ	 44.90	 บ�ที	 ในัเด่อนัเดียวกันั 
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	23.32
	 ร�ค�นัำ��มันัปิ�ล์มดิบซ่ึ่�อข�ยล่วงหน้ั�	 
ณ์	ตล�ดม�เลเซีึ่ยเฉลี�ยตันัละ	4,032.48	รงิกิต	 
(32.16	 บ�ที/กก.)	 เพิ�มข่�นัจ�กตันัละ	 
3,798.24	ริงกิต	(31.04	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนั
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 6.17	 แต่ลดลงจ�กตันัละ	

4.35	แต่ลดลงจ�กตันัละ	1,362.10	ดอลล�ร์
สำหรัฐฯ	(45.41	บ�ที/กก.)	ในัเด่อนัเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	19.71

หม�ยเหตุ	:	อัตร�แลกเปิลี�ยนั	1	ดอลล�ร์สำหรัฐฯ	เท่ี�กับ	36.7638	(อัตร�แลกเปิลี�ยนัเฉลี�ย	3	สัำปิด�ห์ของเด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565)
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รื่าคาน่ำ�าตาลิทรื่ายดิุบตลิาดุนิ่วยอร์ื่ก	หมายเลิข่	11	(เซน่ต์/ปัอน่ด์ุ)

เด่อนกำาห่นดราคา ราคาสู่่งสุู่ด ราคาตำ�าสุู่ด ราคาปิดเม่�อวันท่� 21 พ.ย. 65 ราคาปิดเม่�อวันท่� 21 ต.ค. 65 เปล่�ยนแปลง เพิ�ม(+),ลด(-)

มี.ค.-66 20.00 19.73 19.86 18.38 +19.86

พ.ค.-66 18.80 18.58 18.70 17.48 +18.70

ก.ค.-66 18.04 17.86 17.98 17.05 +17.98

ต.ค.-66 17.80 17.63 17.75 17.08 +17.75

มี.ค.-67 17.76 17.62 17.73 17.26 +17.73

พ.ค.-67 16.95 16.76 16.90 16.62 +16.90

ก.ค.-67 16.37 16.16 16.34 16.15 +16.34

ต.ค.-67 16.23 16.03 16.21 15.99 +16.21

มี.ค.-68 16.34 16.15 16.31 16.08 +16.31

พ.ค.-68 15.85 15.85 15.85 15.71 +15.85

ก.ค.-68 15.57 15.57 15.57 15.51 +15.57

ต.ค.-68 15.49 15.49 15.49 - -

รื่าคาน่ำ�าตาลิทรื่ายข่าวตลิาดุลิอน่ดุอน่	หมายเลิข่	5	(เหร่ื่ยญสหรัื่ฐฯ/เมตริื่กตัน่)

เด่อนกำาห่นดราคา ราคาสู่่งสุู่ด ราคาตำ�าสุู่ด ราคาปิดเม่�อวันท่� 21 พ.ย. 65 ราคาปิดเม่�อวันท่� 21 ต.ค. 65 เปล่�ยนแปลง เพิ�ม(+),ลด(-)

มี.ค.-66 541.00 532.70 535.90 500.40 +35.50

พ.ค.-66 531.10 524.80 527.80 491.20 +36.60

สำ.ค.-66 512.50 507.30 510.40 482.20 +28.20

ต.ค.-66 494.00 490.00 492.10 473.10 +19.00

ธั.ค.-66 485.60 483.90 484.40 472.80 +11.60

มี.ค.-67 477.00 477.00 477.00 471.10 +5.90

พ.ค.-67 469.00 469.00 469.00 462.10 +6.90

สำ.ค.-67 461.00 461.00 461.00 - -

โดย	นั.สำ.อันัติม�	แสำงสุำพรรณ์
	นั�ยจิร�ยุ	จะเรียมพันัธ์ุั 

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

อ้อยโรงง�น์แลุ่ะ 
น์ำ��ต�ลุ่
ใน่ปรึะเที่ศ
	 ไม่มีร�ยง�นั	 	

ต่างปรึะเที่ศ	
	 สำหรัฐฯ	 สัำ� งแบนันัำ��ต�ลจ�กผ้้่ผ่ลิต 
ร�ยใหญ่่ทีี� สุำดในัสำ�ธั�รณ์รัฐโดมิ นิั กันั	 
โดยที�งก�รสำหรัฐกล่�วว่�	ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นัำ��ต�ล
จ�กบริษัที	 Central	 Romana	 จะถ้ก
ควบคุมไม่ให้นัำ�เข้�	 ซ่ึ่�งไม่ส่ำงผ่ลกระทีบต่อ 
อุตสำ�หกรรมเบเกอรี�ทีี�มีคว�มต้องก�รส้ำง 

ในัช่ัวงเทีศก�ลของสำหรัฐฯม�กนััก	 เพร�ะ	 
ร้�นัส่ำวนัใหญ่่ได้จัดซ่ึ่�อนัำ��ต�ลล่วงหน้ั�สำำ�หรับ 
ปีิ	 2023	 ม�แล้ว	 จ�กก�รสำอบสำวนัพบว่�มี
ข้อบ่งชีั�ถ่งก�รใช้ัแรงง�นับังคับและมีสำภ�พ
ก�รทีำ�ง�นัทีี�ไม่เหม�ะสำมกับค่�จ้�ง	 อีกทัี�ง
ก�รทีำ�ง�นัล่วงเวล�ม�กเกินัไปิและก�ร 
ละเมิดอ่�นัๆ	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัที	Central	
Romana	 ได้แถลงว่�ร้้ส่ำกผิ่ดหวังต่อก�ร
ตัดสิำนัใจของสำหรัฐฯ	 และบริษัทีย่นัยันัว่� 
ได้ให้ค่�จ้�ง	ทีี�อย้อ่�ศัย	และผ่ลปิระโยชันัอ่์�นั	ๆ 	
ทีี�เหม�ะสำม	โดยบรษัิทีมีม้ลค่�ส่ำงออกนัำ��ต�ล
ไปิยังสำหรัฐส้ำงถ่ง	100	ล้�นัดอลล�ร์ในัทุีกปีิ	
และต้องเผ่ชัญิ่กับขอ้กล�่วห�เช่ันั	จ่�ยค่�จ้�ง

ทีี�ตำ��กว่�ม�ตรฐ�นัและสำภ�พก�รทีำ�ง�นั 
ทีี�ไม่ปิลอดภัย	 จ�กก�รสำอบสำวนัพบว่�	 
คนัง�นัของบริษัทีมีร�ยได้ปิระม�ณ์	 125	
ดอลล�ร์ต่อเด่อนัในัก�รตัดอ้อย	 ซ่ึ่�งตำ��กว่�
เงินัเด่อนัเฉลี�ยของปิระเทีศ	 ซ่ึ่�งที�งบริษัที 
ได้ปิฏิิเสำธัข้อกล่�วห�ทัี�งหมด	
ท่�มา : The	Washington	Post.
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ย�งพั�ร�
การึผู้ลิต
	 ผ่ลผ่ลิตย�งพ�ร�ของไทียในัช่ัวงเด่อนั
มกร�คม	–	ตุล�คม	ปีิ	2565	มีปิริม�ณ์	4.826	
ล้�นัตันั	(4.754	ล้�นัตันัย�งดิบ)	ลดลงร้อยละ	 
1.35	เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิ	2564	
ทีี�มีผ่ลผ่ลิต	4.892	ล้�นัตันั	(4.819	ล้�นัตันั
ย�งดิบ)	 โดยช่ัวงทีี�ผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ดม�ก
ของปีิ	2565	ค�ดว่�อย้ใ่นัช่ัวงเด่อนักันัย�ยนั
	–	ธัันัว�คม	โดยมีผ่ลผ่ลิตออกส่้ำตล�ดร้อยละ	
43.06	ของปิริม�ณ์ผ่ลผ่ลิตทัี�งปีิ	ที�งด้�นัก�ร
ผ่ลิตย�งพ�ร�ในัภ�พรวมของโลก	 สำม�คม
ปิระเทีศผ้้่ผ่ลิตย�งธัรรมชั�ติ	 (ANRPC)	 
ค�ดก�รณ์์ว่�ในัปีิ	 2564	 ผ่ลผ่ลิตย�งพ�ร�
โลกมีปิระม�ณ์	 14.376	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นั 
จ�กปีิ	 2564	 ร้อยละ	 2.29	 ทีี�มีปิริม�ณ์	 
14.054	ล้�นัตันั	

การึตลาด
	 ก�รส่ำงออกย�งพ�ร�ของไทียในัช่ัวง
เด่อนัมกร�คม	–	ตุล�คม	ปีิ	2565	มีปิริม�ณ์	
3.673	ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัร้อยละ	9.50	จ�กช่ัวง
เวล�เดียวกันัของปีิ	2564	ทีี�มีปิริม�ณ์	3.354	
ล้�นัตันั	 ที�งด้�นัคว�มต้องก�รใช้ัย�งพ�ร�
ในัภ�พรวมของโลกในัปีิ	 2564	 มีปิระม�ณ์
ก�รคว�มต้องก�รใช้ัย�ง	 13.57	 ล้�นัตันั	 
เพิ�มข่�นัจ�กปีิ	2563	ร้อยละ	5.85	ทีี�มีปิริม�ณ์	 
12.82	ล้�นัตันั

รึาคา
 1. ราคาท่�เกษตรกรข้ายได้เฉล่�ยทั�งประเทศ 
	 1)	ย�งแผ่่นัดิบคุณ์ภ�พทีี�	 1	 ร�ค�เฉลี�ย 
กิ โลกรัมละ	 45.34	 บ�ที	 ลดลงจ�ก	 
48.05	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ	
2.71	บ�ที	หร่อลดลงร้อยละ	5.64	
	 2)	ย�งแผ่่นัดิบคุณ์ภ�พทีี�	 2	 ร�ค�เฉลี�ย

กิโลกรัมละ	44.82	บ�ที	ลดลงจ�ก	47.55	บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 2.73	 บ�ที	
หร่อลดลงร้อยละ	5.74
	 3)	ย�งแผ่่นัดิบคุณ์ภ�พทีี�	 3	 ร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	44.32	บ�ที	ลดลงจ�ก	47.05	บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 2.73	 บ�ที	
หร่อลดลงร้อยละ	5.80
	 4)	ย�งก้อนัคละ	 ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
20.43	 บ�ที	 ลดลงจ�ก	 22.11	 บ�ที	 ของ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 1.68	 บ�ที	 
หร่อลดลงร้อยละ	7.60
	 5)	เศษย�งคละ	 ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
19.10	 บ�ที	 ลดลงจ�ก	 20.68	 บ�ที	 ของ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 1.58	 บ�ที	 
หร่อลดลงร้อยละ	7.64
	 6)	นัำ��ย�งสำดคละ	ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
38.72	 บ�ที	 ลดลงจ�ก	 41.51	 บ�ที	 ของ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 2.79	 บ�ที	 
หร่อลดลงร้อยละ	6.72
 2. ราคาสู่่งออก เอฟ.โอ.บ่. ซ่่�อข้าย 
ล่วงห่น้าสู่่งมอบเด่อนพฤศจิกายน 2565 
 ณ ท่าเร่อกรุงเทพ 
	 1)	ย�งแผ่่นัรมควันัชัั�นั	 1	 ร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	73.26	บ�ที	เพิ�มข่�นัจ�ก	62.32	บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ	10.94	บ�ที	
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ17.55
	 2)	ย�งแผ่่นัรมควันัชัั�นั	 3	 ร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	72.11	บ�ที	เพิ�มข่�นัจ�ก	61.17	บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 10.94	 บ�ที	 
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ17.88
	 3)	ย�งแท่ีง	(STR20)	ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรมัละ	 
53.66	 บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 51.06	 บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ	 2.60	 บ�ที	
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	5.09
	 4)	นัำ��ย�งข้นั	 ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
50.37	บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	39.11	บ�ที	ของ

เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ11.26	บ�ที	หร่อ
เพิ�มข่�นัร้อยละ	28.79
 ณ ท่าเร่อสู่งข้ลา 
	 1)	ย�งแผ่่นัรมควันัชัั�นั	 1	 ร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	 73.01	 บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 
62.07	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ 
10.94	บ�ที	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ17.63
	 2)	ย�งแผ่่นัรมควันัชัั�นั	 3	 ร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	 71.86	 บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 
60.92	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ 
10.94	บ�ที	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	17.96
	 3)	ย�งแท่ีง	 (STR20)	 ร�ค�เฉลี�ย 
กิโลกรัมละ	 53.41	 บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 
50.81	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	กิโลกรัมละ	
2.60	บ�ที	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	5.12
	 4)	นัำ��ย�งข้นั	 ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 
50.12	 บ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 38.86	 บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 กิโลกรัมละ11.26	 บ�ที	
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ28.98
 3. ราคายางแผ่นรมควันชัื่�น 3 ในตลาด
ล่วงห่น้าต่างประเทศ 
	 1)	ร�ค�ซ่ึ่�อข�ยล่วงหนั้�ตล�ดสำิงคโปิร์	 
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 243.62	 เซึ่นัต์สำหรัฐฯ	 
(73.57	บ�ที)	เพิ�มข่�นัจ�ก	149.35	เซึ่นัต์สำหรัฐฯ	 
(48.34	บ�ที)	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�กโิลกรัมละ 
94.27	 เซึ่นัต์สำหรัฐฯ	 หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ 
63.12
	 2)	ร�ค�ซ่ึ่�อข�ยล่วงหนั้�ตล�ดโตเกียว	
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	268.66	เยนั	(74.79	บ�ที)	 
เพิ�มข่�นัจ�ก	 223.93	 เยนั	 (48.77	 บ�ที)	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�กิโลกรัมละ	 44.73	 เยนั	
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	19.97

โดย	นั�ยทิีนักร	เพชัรส้ำงเนิันั
สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ก�แฟ่
ใน่ปรึะเที่ศ
	 การึผู้ลิต
	 เน่ั�อทีี�ให้ผ่ลรวมทัี�งปิระเทีศค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 
เน่ั�องจ�กเน่ั�อทีี�ให้ผ่ลก�แฟพันัธ์ุัโรบัสำต้�	 และ
พันัธ์ุัอ�ร�บิก้�เพิ�มข่�นั	 สำำ�หรับผ่ลผ่ลิตต่อไร่
ทัี�งสำองพันัธ์ุัค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 เน่ั�อทีี�ให้ผ่ลก�แฟ
พันัธ์ุัโรบัสำต้�ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	เน่ั�องจ�กต้นัก�แฟ
ทีี�ปิล้กเม่�อปีิ	 2561	 เริ�มให้ผ่ลได้ในัปีินีั�	 ส่ำวนั
ผ่ลผ่ลิตต่อไร่ก�แฟพันัธ์ุัโรบัสำต้�ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 
เน่ั�องจ�กต้นัก�แฟอย้ใ่นัช่ัวงอ�ยุทีี�ให้ผ่ลผ่ลิตส้ำง	 
รวมทัี�งเกษตรกรด้แลดี	 ปิระกอบกับปีินีั�ได้รับ

นัำ��ฝนัดี	 จ่งออกดอกและติดเป็ินัผ่ลม�กกว่�
ปีิทีี�แล้ว	
	 สำำ�หรับเน่ั�อทีี�ให้ผ่ลก�แฟพันัธ์ุัอ�ร�บิก้� 
ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	จ�กต้นัก�แฟทีี�ปิล้กเม่�อปีิ	2561	 
เริ�มให้ผ่ลได้ในัปิีนีั� 	 โดยเฉพ�ะแหล่งผ่ลิต
ที�งภ�คเหน่ัอ	 เช่ันั	 จังหวัดเชีัยงร�ย	 น่ั�นั	 
แม่ฮ่องสำอนั	 โดยเกษตรกรปิล้กเพิ�มในัสำวนั 
ผ่ลไม้และพ่�นัทีี�ว่�ง	 เน่ั�องจ�กร�ค�ก�แฟพันัธ์ุั 
อ�ร�บิก้�ทีี� เกษตรกรข�ยได้เม่�อปีิ	 2560	 
มีร�ค�ดี	 ปิระกอบกับภ�ครัฐส่ำงเสำริม	 ให้ปิล้ก
ก�แฟเป็ินัพ่ชัที�งเล่อก	ส่ำวนัผ่ลผ่ลติต่อไร่ก�แฟ
พันัธ์ุัอ�ร�บิก้�ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 เน่ั�องจ�กปีินีั� 
ฝนัม�เร็ว	 ต้นัก�แฟเริ�มติดผ่ลแล้วได้รับนัำ��ฝนั

เพียงพอ	 ทีำ�ให้ก�รเจริญ่เติบโตของผ่ลก�แฟ
สำมบ้รณ์์ดีม�กกว่�ปีิทีี�ผ่่�นัม�
 ภาคเห่น่อ	เป็ินัแหล่งปิล้กก�แฟพันัธ์ุัอ�ร�บิก้�	 
เ น่ั� อ ทีี� ใ ห้ ผ่ลค�ด ว่ � เ พิ� ม ข่� นั ทัี� งสำอง พันั ธ์ุั	 
จ�กต้นัก�แฟทีี�ปิล้กในัปีิ	2561	เริ�มให้ผ่ลได้ในัปีินีั�	 
เช่ันั	จังหวัดเชีัยงร�ย	ลำ�ปิ�ง	น่ั�นั	แม่ฮ่องสำอนั	 
เป็ินัต้นั	 โดยเกษตรกรปิล้กเพิ�ม	 ในัสำวนัผ่ลไม้
และพ่�นัทีี�ว่�ง	เพร�ะร�ค�ก�แฟพันัธ์ุัอ�ร�บิก้� 
ทีี� เกษตรกรข�ยได้เม่�อปีิ	 2560	 มีร�ค�ดี	 
ปิระกอบกับภ�ครัฐส่ำงเสำริมให้ปิล้กก�แฟ 
เป็ินัพ่ชัที�งเล่อก	 ส่ำวนัผ่ลผ่ลิตต่อเน่ั�อทีี�ให้ผ่ล
ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 เน่ั�องจ�กสำภ�พอ�ก�ศเอ่�อ
อำ�นัวย	มีปิริม�ณ์นัำ��ฝนัเพียงพอ	ไม่กระทีบแล้ง 
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เหม่อนัปีิทีี�ผ่่�นัม�	 ทีำ�ให้ต้นัก�แฟสำมบ้รณ์์
ออกดอกติดผ่ลม�กกว่�ปีิทีี�ผ่่�นัม�	 ผ่ลผ่ลิต
ก�แฟจะเกบ็เกี�ยวม�กชัว่งเด่อนัธัันัว�คม	2564	
–	เด่อนักุมภ�พันัธ์ั	2565
 ภาคตะวันออกเฉ่ยงเห่น่อ	 เน่ั�อทีี�ให้ผ่ล 
ค�ดว่�เพิ�มข่�นัจ�กก�รปิล้กใหม่ในัปีิ	 2561	 
เริ�มให้ผ่ลในัปีินีั�	 สำำ�หรับผ่ลผ่ลิตต่อเน่ั�อทีี�ให้ผ่ล 
ค�ดว่�เพิ�มข่�นั	เน่ั�องจ�กสำภ�พอ�ก�ศเอ่�ออำ�นัวย	 
มีปิริม�ณ์นัำ��ฝนัเพียงพอ	ทีำ�ให้ต้นัก�แฟสำมบ้รณ์์	 
ออกดอกติดผ่ลม�กกว่�ปิทีีี�ผ่่�นัม�	โดยผ่ลผ่ลิต
ก�แฟจะเกบ็เกี�ยวม�กชัว่งเด่อนัธัันัว�คม	2564	
–	เด่อนักุมภ�พันัธ์ั	2565
 ภาคกลาง	 เน่ั�อทีี�ให้ผ่ลค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 
เน่ั�องจ�กก�แฟทีี�ปิล้กในัปีิ	 2561	 เริ�มให้ผ่ล
ในัปีินีั�	 ผ่ลผ่ลิตต่อเน่ั�อทีี�ให้ผ่ลค�ดว่�เพิ�มข่�นั	 
เน่ั�องจ�กแหล่งผ่ลิตจังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	
ก�ญ่จนับุรี	 ผ่ลผ่ลิตเพิ�มข่�นั	 จ�กสำภ�พอ�ก�ศ
เอ่�ออำ�นัวยต่อก�รติดดอกออกผ่ล	 ยกเว้นั
จังหวัดฉะเชิังเทีร�	 จันัทีบุรี	 ตร�ด	 ระยอง	 
และชัลบุรี	 แบ่งสำัดสำ่วนัก�รปิล้กก�แฟเปิ็นั	 
30%	ปิล้กในัไร่	 และ	 70%	ปิล้กแซึ่มในัสำวนั
ทุีเรียนั	 ต้นัก�แฟทีี�ปิล้กในัไร่	 ไม่ได้รับก�รด้แล
จ�กเกษตรกร	 ผ่ลผ่ลิตต่อเน่ั�อทีี�ให้ผ่ลจ่งลดลง	 
โดยผ่ลผ่ลิตก�แฟจะเก็บเกี�ยวม�กช่ัวงเด่อนั
ธัันัว�คม	2564	–	เด่อนักุมภ�พันัธ์ั	2565
 ภาคใต ้เน่ั�อทีี�ให้ผ่ลค�ดว่�เพิ�มข่�นั	เน่ั�องจ�ก
ก�แฟทีี�ปิล้กในัปีิ	2561	เริ�มให้ผ่ลในัปีินีั�	สำำ�หรับ
ผ่ลผ่ลิตต่อเน่ั�อทีี�ให้ผ่ลค�ดว่�เพิ�มข่�นั	เน่ั�องจ�ก
สำภ�พอ�ก�ศเอ่�ออำ�นัวยในัช่ัวงก�แฟออกดอก	 
ทีำ�ให้ก�แฟติดผ่ลดีกว่�ปีิทีี�ผ่่�นัม�	 ต้นัก�แฟ 
จะได้รับนัำ��เพียงพอ	ภ�พรวมผ่ลผ่ลิตจ่งเพิ�มข่�นั	 
โดยผ่ลผ่ลิตก�แฟจะเก็บเกี�ยวม�กช่ัวงเด่อนั
ธัันัว�คม	2564	–	เด่อนักุมภ�พันัธ์ั	2565
 การึตลาดและรึาคา 
	 ค�ดว่�	 ร�ค�เมล็ดก�แฟจะใกล้เคียงกับ
ปีิทีี�ผ่่�นัม�	 จ�กปิริม�ณ์ผ่ลผ่ลิตโลกทีี�เพิ�มข่�นั
และภ�วะเศรษฐกิจโลกทีี�ซึ่บเซึ่�	 สำำ�หรับก�ร 

ส่ำงออกจะลดลงจ�กปีิทีี� ผ่่�นัม�เล็กน้ัอย	 
เ น่ั� องจ�กผ่ลผ่ลิตภ�ยในัปิระเทีศลดลง	 
ส่ำวนัก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟมีแนัวโนั้มเพิ�มข่�นั
จ�กปีิทีี�ผ่่�นัม�เล็กน้ัอยจ�กคว�มต้องก�ร
บริโภคภ�ยในัปิระเทีศ	 และนัำ�ม�แปิรร้ปิ 
เป็ินัผ่ลิตภัณ์ฑ์์เพ่�อส่ำงออก	ปิระกอบกับผ่ลผ่ลิต 
ในัปิระเทีศลดลง
	 ความต�องการึใช่�เมล็ดกาแฟิของไที่ย 
ใน่ป	ี2565
	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ร�ยง�นั
คว�มต้องก�รใช้ัเมล็ดก�แฟของโรงง�นัแปิรร้ปิ

ผลิผลิิตกาแฟ่ข่องโลิก	ปีั	2560/61	–	2564/65
หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

ประเทศ 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 Gr. 2565/66*

บร�ซิึ่ล 3.13 3.99 3.63 4.19 3.49 2.71 3.86

เวียดนั�ม 1.76 1.82 1.88 1.74 1.90 1.05 1.85

โคลัมเบีย 0.83 0.83 0.85 0.80 0.78 -1.56 0.78

อินัโดนีัเซีึ่ย 0.62 0.64 0.64 0.64 0.63 0.44 0.68

เอธิัโอเปีิย 0.42 0.44 0.45 0.46 0.49 3.27 0.50

ย้กันัด� 0.28 0.28 0.33 0.40 0.38 10.16 0.40

ฮอนัด้รัสำ 0.46 0.43 0.31 0.39 0.32 -7.43 0.36

อินัเดีย 0.32 0.32 0.30 0.31 0.33 0.81 0.34

เปิร้ 0.26 0.26 0.24 0.20 0.25 -3.40 0.25

เม็กซิึ่โก 0.24 0.21 0.22 0.22 0.23 -0.61 0.23

อ่�นัๆ 1.28 1.33 1.30 1.22 1.23 -1.64 1.24

รวม 9.59 10.56 10.14 10.58 10.03 0.92 10.50

ท่�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	June	2022,	*	:	ปิระม�ณ์ก�ร

ปัริื่มาณการื่ส่งออกเมล็ิดุกาแฟ่แลิะกาแฟ่สำาเร็ื่จร้ื่ปัข่องโลิก	
ปีั	2560/61	–	2564/65

หน่ัวย	:	ล้�นัตันั

ประเทศ 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65 Gr. 2565/66*

บร�ซิึ่ล 1.83 2.49 2.42 2.74 2.28 5.55 2.34

เวียดนั�ม 1.79 1.70 1.64 1.52 1.73 -1.80 1.69

โคลัมเบีย 0.76 0.82 0.78 0.76 0.79 -0.09 0.78

อินัโดนีัเซีึ่ย 0.48 0.37 0.43 0.47 0.44 0.89 0.46

ย้กันัด� 0.26 0.27 0.32 0.39 0.37 11.48 0.39

อินัเดีย 0.37 0.35 0.31 0.35 0.35 -1.01 0.36

ฮอนัด้รัสำ 0.43 0.41 0.29 0.36 0.31 -7.66 0.34

เอธิัโอเปีิย 0.23 0.25 0.25 0.28 0.28 5.02 0.28

เปิร้ 0.25 0.26 0.22 0.20 0.25 -2.92 0.25

สำหภ�พยุโรปิ 0.17 0.18 0.21 0.23 0.23 8.73 0.21

อ่�นั	ๆ 1.43 1.49 1.44 1.36 1.40 -1.35 1.40

รวม 8.01 8.57 8.31 8.66 8.43 1.12 8.49

ท่�มา :	United	States	Department	of	Agriculture,	June	2022,	*	:	ปิระม�ณ์ก�ร

ในัปิระเทีศ	 ในัช่ัวง	 5	 ปีิทีี�ผ่่�นัม�	 ในัปีิ	 2565	 
มีปิริม�ณ์	90,000	ตันั	ลดลงจ�ก	91,993	ตันั	 
ของปีิ	2561	ปิริม�ณ์	1,993	ตันั	หร่อเพิ�มข่�นั
ร้อยละ	2.17	
	 การึค�า
	 ก�รส่ำงออกเมล็ดก�แฟและก�แฟสำำ�เร็จร้ปิ	 
10	 เด่อนัแรกของปีิ	 2565	 (ม.ค.	 –	 ต.ค.)	 
เม่�อเทีียบกับชั่วงเดียวกันัของปีิทีี� ผ่่�นัม�	 
มีปิริม�ณ์ก�รส่ำงออกเมล็ดก�แฟดิบ	358.62	ตันั	 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	0.57	และม้ลค่�	70.48	ล�้นับ�ที	 
ลดลงร้อยละ	3.27	ส่ำวนัก�รส่ำงออกเมล็ดก�แฟคั�ว	 

ปี
ความต้องการใช้ื่

เมล็ดกาแฟข้องโรงงาน (ตัน)

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,493

2564 97,658

2565 90,000

อัตราเพิ�ม 
(ร้อยละ)

1.37

ห่มายเห่ตุ* :	ปิระม�ณ์ก�ร

33ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 793 ธัันวาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐิกิ้จก้ารเก้ษตร



โดย	นั.สำ.ณั์ฐวณี์	ยมโชัติ
		 	 นั.สำ.วิชัชุัพร	สุำขเจริญ่

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

พัริกไทัย
การึผู้ลิต
	 ผ่ลผ่ลิตพริกไทียปีิ	 2565	 มีเน่ั�อทีี�ให้ผ่ล	
1,643	ไร่	ผ่ลผ่ลิต	742	ตันั	พ่�นัทีี�และปิริม�ณ์
ผ่ลผ่ลิตโดยรวมในัปิีนีั�	 มีปิริม�ณ์ลดลงเม่�อ
เทีียบกับปีิทีี�ผ่่�นัม�	และได้เก็บเกี�ยวผ่ลผ่ลิต
ไปิหมดแล้ว	ขณ์ะนีั�เกษตรกรอย้ร่ะหว่�งด้แล
บำ�รุงรักษ�ต้นัเพ่�อให้ได้ผ่ลผ่ลิตทีี�ดีในัฤด้ก�ลใหม่	

การึส่ำงออก
	 ในัปีิ	2565	(	ม.ค.	–	ก.ย.)	ไทียส่ำงออก
พริกไทีย	ปิริม�ณ์	910	ตันั	ม้ลค่�	244.78	
ล้�นับ�ที	 จำ�แนักเป็ินัพริกไทียเม็ดปิริม�ณ์	 
414	ตันั	ม้ลค่�	151.58	ล�้นับ�ที	และพริกไทียป่ินั	 
ปิริม�ณ์	447	ตันั	ม้ลค่�	93.21	ล้�นับ�ที
	 ในัปีิ	2564	(	ม.ค.	–	ธั.ค.)	ไทียส่ำงออก
พริกไทีย	ปิริม�ณ์	1,103	ตันั	ม้ลค่�	186.74	
ล้�นับ�ที	 จำ�แนักเป็ินัพริกไทียเม็ดปิริม�ณ์	 

494	 ตันั	 ม้ลค่�	 106.67	 ล้�นับ�ที	 และ 
พริกไทียป่ินั	ปิริม�ณ์	548	ตันั	ม้ลค่�	80.08	
ล้�นับ�ที

รึาคาใน่ปรึะเที่ศไที่ย
 ความเคล่�อนไห่วข้องราคาพริกไทย
ประจำาเด่อนพฤศจิกายน 2565 ม่ดังน่� 
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�*
	 	 สำำ�หรับเด่อนัพฤศจิก�ยนั	 2565	 
พริกไทียดำ�	-	คละ	มีร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	
222.50	บ�ที	ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	17.11	ส่ำวนัพริกไทียข�ว	-	ดี	 
ร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 327.50	 บ�ที	 ร�ค� 
เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	เพิ�มข่�นัร้อยละ	42.39 
	 ร�ค�เกษตรกรข�ยได้พริกไทียข�ว	 -	 ดี	 
ปีิ	2564	เฉลี�ยกิโลกรัมละ	206.40	บ�ที	เพิ�มข่�นั 
จ�กปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	13.69	ส่ำวนัพริกไทียดำ�	-	คละ	 
มีร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	 133.51	 บ�ที	 
เพิ�มข่�นัจ�กปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	46.17 โดย	ส่ำวนัวิจัยเศรษฐกิจพ่ชัสำวนั

สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีปิริม�ณ์	226.59	ตันั	ม้ลค่�	39.98	ล้�นับ�ที	 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	 17.38	 และร้อยละ	 42.84	 
ต�มลำ�ดับ	สำำ�หรับก�แฟสำำ�เร็จร้ปิมีปิริม�ณ์ก�ร
ส่ำงออก	4,917.42	ตันั	ม้ลค่�	520.03	ล้�นับ�ที	 
ลดลงร้อยละ	 18.95	 และร้อยละ	 13.18	 
ต�มลำ�ดับ	และก�แฟสำำ�เร็จร้ปิผ่สำม	มีปิริม�ณ์
ก�รสำ่งออก	 5,970.98	 ตันั	 ม้ลค่�	 2,496.00	 
ล้�นับ�ที	 เพิ�มข่�นัร้อยละ	 7.28	 และร้อยละ	 
27.13	ต�มลำ�ดับ
	 ก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟและก�แฟสำำ�เร็จร้ปิ	 
10	 เด่อนัแรกของปีิ	 2565	 (มค.	 –	 ต.ค.)	 
เม่�อเทีียบกับชั่วงเดียวกันัของปีิทีี� ผ่่�นัม�	 
มีปิริม�ณ์ก�รนัำ�เข้�เมล็ดก�แฟดิบ	53,719.30	ตันั	 
ม้ลค่�	 4,553.89	 ล้�นับ�ที	 เพิ�มข่�นัข่�นัร้อยละ	 
9.25	และร้อยละ	58.45	ต�มลำ�ดับ	ส่ำวนัก�ร 

*	 ร�ค�เกษตรกรข�ยได้เฉลี�ย	4	สัำปิด�ห์

นัำ�เข้�เมล็ดก�แฟคั�ว	มีปิริม�ณ์	1,760.70	ตันั	 
ม้ลค่�	648.97	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัร้อยละ	9.27	
และร้อยละ	 49.00	 ต�มลำ�ดับ	 สำำ�หรับก�แฟ
สำำ�เร็จร้ปิมีปิริม�ณ์นัำ�เข้�	 20,347.94	 ตันั	 
ม้ลค่�	2,638.13	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัร้อยละ	1.04	
และร้อยละ16.20	 และก�แฟสำำ�เร็จร้ปิผ่สำม	 
มีปิริม�ณ์ก�รนัำ�เข้�	 1,932.37	 ตันั	 ม้ลค่�	 
961.94	 ล้�นับ�ที	 เพิ�มข่�นัร้อยละ	 6.42	 และ
ร้อยละ	13.16	ต�มลำ�ดับ

ต่างปรึะเที่ศ
	 ผู้ลผู้ลิตกาแฟิของโลก
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐอเมริก�	 (USDA)	
ร�ยง�นัผ่ลผ่ลิตก�แฟโลกปิี 	 2564/65	 
มีปิริม�ณ์	 10.03	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 9.59	 
ล้�นัตันั	ของปีิ	2560/61	ร้อยละ	0.92	
 บราซิ่ล	 ผ้้่ผ่ลิตก�แฟอันัดับ	 1	 ของโลก	 
ในัปีิ	 2564/65	 มีผ่ลผ่ลิต	 0.36	 ล้�นัตันั	 
เพิ�มข่�นั	 3.13	 ล้�นัตันั	 ในัปีิ	 2560/61	 หร่อ 
เพิ�มข่�นัร้อยละ	2.71	
 เว่ยดนาม	 ผ้้่ผ่ลิตก�แฟอันัดับ	 2	 ของโลก	 
และเป็ินัผ้้่ผ่ลิตก�แฟพันัธ์ุัโรบัสำต�อันัดับ	 1	
ของโลก	 มีผ่ลผ่ลิตก�แฟปีิ	2564/65	ปิริม�ณ์	 
1.90	ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัจ�ก	1.76	ล้�นัตันั	ในัปีิ	
2560/61	หร่อเพิ�มข่�นั	ร้อยละ	1.05	
	 การึส่ำงออกกาแฟิของโลก
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐอเมริก�	 ร�ยง�นั
ก�รส่ำงออกก�แฟโลกปีิ	 2564/65	 มี	 8.43	 
ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัจ�ก	8.01	ล้�นัตันั	ในัปีิ	2560/61	 
ร้อยละ	1.12	ปิระเทีศทีี�ส่ำงออกม�กทีี�สุำด	ได้แก่	 

บร�ซิึ่ล	 มีก�รส่ำงออกในัปีิ	 2564/65	 ปิริม�ณ์	 
2.28	ล้�นัตันั	เพิ�มข่�นัจ�ก	1.83	ล้�นัตันั	ของ
ปีิ	 2560/61	 ร้อยละ	 5.55	 เน่ั�องจ�กปิริม�ณ์
ผ่ลผ่ลิตเพิ�มข่�นั	 รองลงม�ปิระเทีศเวียดนั�ม	 
มีก�รส่ำงออก	ปิริม�ณ์	1.73	ล้�นัตันั	ลดลงจ�ก	 
1.79	ล้�นัตันั	ของปีิ	2560/61	ร้อยละ	1.80	
	 ความต�องการึใช่�กาแฟิของโลก
	 กระทีรวงเกษตรสำหรัฐอเมริก�	 ร�ยง�นั
คว�มต้องก�รใช้ัก�แฟของโลกปีิ	 2564/65	 
มี	 9.90	 ล้�นัตันั	 เพิ�มข่�นัจ�ก	 9.62	 ล้�นัตันั 
ของปีิ	2560/61	ร้อยละ	2.91

รึาคา
	 ใน่ปรึะเที่ศ
	 ไม่มีร�ค�	เน่ั�องจ�กหมดฤด้ก�รผ่ลิต
	 รึาคาใน่ตลาดต่างปรึะเที่ศปรึะจ้ำา 
เด่อน่พิฤศจิ้กายน่	2565	ม่ดังน่่�
	 ร�ค�เมล็ดก�แฟดิบอ�ร�บิก้�	 ตล�ด
นิัวยอร์กซ่ึ่�อข�ยทัีนัทีีเฉลี�ย	213.85	เซึ่นัต์/ปิอนัด์	 
(172.53	 บ�ที/กิโลกรัม)	 ลดลงจ�ก	 240.08	
เซึ่นัต์/ปิอนัด์	 (200.68	 บ�ที/กิโลกรัม)	 ของ
เด่อนัก่อนัร้อยละ	10.93
	 ร�ค�เมล็ดก�แฟดบิโรบัสำต�	ตล�ดนิัวยอร์ก
ซ่ึ่�อข�ยทัีนัทีี�เฉลี�ย	92.59	เซึ่นัต์/ปิอนัด์	(74.70	
บ�ที/กิโลกรัม)	ลดลงจ�ก	103.01	เซึ่นัต์/ปิอนัด์	 
(86.10	บ�ที/กิโลกรัม)	ของเด่อนัก่อนัร้อยละ	10.12

	 รึาคาขายตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 สำำ�หรับเด่อนัตุล�คม	2565	ร�ค�ข�ยส่ำง
พริกไทียข�ว	 -	 ดี	 มีร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	
320	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวเท่ี�กับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	
และพริกไทียดำ�	-	ดี	มีร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	
220	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวเท่ี�กับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	
	 ร�ค�ข�ยส่ำงพริกไทียข�ว	 -	 ดี	 ปีิ	 2564	
เฉลี�ยกิโลกรัมละ	294.39	บ�ที	ร�ค�ลดลง
จ�กปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 14.76	 ร�ค�ตำ��สุำด	 
ค่อ	 260	 -	 360	 บ�ที/กิโลกรัม	 พริกไทีย 
ดำ�	-	ดี	มีร�ค�เฉลี�ยกิโลกรัมละ	195.69	บ�ที	 
ร�ค�ลดลงจ�กปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 18.46	
ร�ค�ตำ��สุำด	-	ส้ำงสุำด	ค่อ	160	-	250	บ�ที/
กิโลกรัม	ส่ำวนัพริกไทียดำ�	-	รอง	มีร�ค�เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	315	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวเท่ี�กับปีิ
ทีี�ผ่่�นัม�ร�ค�ตำ��สุำด-ส้ำงสุำด	ค่อ	310	-	320	
บ�ที/กิโลกรัม

ความต�องการื่ใช�กาแฟ่ข่องโลิก
ปี ปริมาณ (ล้านตัน)

2560/61 9.62
2561/62 9.93
2562/63 9.71
2563/64 9.71
2564/65 9.90
อัตราเพิ�ม 
(ร้อยละ)

0.35

2565/66* 10.02

ท่�มา :	 United	 States	 Department	 
of	Agriculture,	June	2022,	*	:	ปิระม�ณ์ก�ร
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สัับัป้ะรด
การึผู้ลิต	
	 เน่ั�องจ�กสำภ�พภ้มิอ�ก�ศ	และปิริม�ณ์ฝนั 
เอ่�ออำ�นัวยต่อก�รเจรญิ่เตบิโต	สำง่ผ่ลใหผ้่ลผ่ลติ 
สัำบปิะรดโรงง�นัออกส่้ำตล�ดเพิ�มข่�นั	ขณ์ะทีี� 
โรงง�นัแปิรร้ปิยังมีคว�มต้องก�รผ่ลผ่ลิต
สัำบปิะรด	 เพ่�อผ่ลิตสิำนัค้�แปิรร้ปิสัำบปิะรด 
ให้สำอดคลอ้งกบัภ�วะตล�ด	ทีำ�ให้ร�ค�ปิรบัตวั 
เพิ�มข่�นั	และยงัมีแนัวโน้ัมทีี�ปิรับตัวเพิ�มข่�นัอีก	

การึค�า
	 เด่อนัตุล�คม	 2565	 ส่ำงออกปิริม�ณ์	 
35,723	 ตันั	 ม้ลค่�	 1,692.297	 ล้�นับ�ที	 
(45.983	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	เพิ�มข่�นั 
จ�กปิริม�ณ์	32,766	ตันั	ม้ลค่�	1,537.864	 
ล้�นับ�ที	(43.138	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 
ในัเด่อนักันัย�ยนั	2565	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	 
9.02	 และร้อยละ	 10.04	 (ร้อยละ	 6.60)	 
และเพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	34,468	ตันั	ม้ลค่�	 
1,652.468	ล้�นับ�ที	ในัเด่อนัตุล�คม	2564	
หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	3.64	และร้อยละ	2.41	
โดยปีิ	2565	(ม.ค.	-	ต.ค.)	สำง่ออกรวมปิรมิ�ณ์	 
433,997	ตันั	ม้ลค่�	20,065.477	ล้�นับ�ที	 
(587.932	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)
	 สัำบปะรึดกรึะปอ๋ง	
	 (รึวมรึหัสำ	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
	 เด่อนัตุล�คม	 2565	 ส่ำงออกปิริม�ณ์	 
27,993	 ตันั	 ม้ลค่�	 1,208.524	 ล้�นับ�ที	 
(32.838	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	เพิ�มข่�นั 
จ�กปิริม�ณ์	25,956	ตันั	ม้ลค่�	1,096.977	
ล้�นับ�ที	 (30.771	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์
สำหรัฐฯ)	ในัเด่อนักันัย�ยนั	2565	หร่อเพิ�มข่�นั 
ร้อยละ	 7.85	 และร้อยละ	 10.17	 (ร้อยละ	
6.72)	และเพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	27,407	ตันั	
ม้ลค่�	1,144.037	ล้�นับ�ที	ในัเด่อนัตุล�คม	
2564	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	2.14	และร้อยละ	
5.64	โดยปีิ	2565	(ม.ค.	-	ต.ค.)	ส่ำงออกรวม
ปิริม�ณ์	335,176	ตันั	ม้ลค่�	13,762.442	
ล้�นับ�ที	 (403.079	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์
สำหรัฐฯ)	ก�รส่ำงออกของเด่อนัตุล�คม	2565	
คิดเป็ินัสัำดส่ำวนัร้อยละ	 78.36	 และร้อยละ	 
71.41	 (ร้อยละ	 71.41)	 ของก�รส่ำงออก
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์สัำบปิะรดทัี�งหมด
	 น่ำ�าสัำบปะรึด	 (รึวมรึหัสำ	 20094100000	
	 20094900001	และ	200094900002)
	 เด่อนัตุล�คม	 2565	 ส่ำงออกปิริม�ณ์	
3,301	ตนัั	ม้ลค่�	251.366	ล�้นับ�ที	(6.830	
ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 เพิ�มข่�นัจ�ก

โดย	ส่ำวนัวิจัยเศรษฐกิจพ่ชัสำวนั
สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

ปิริม�ณ์	2,812	ตนัั	ม้ลค่�	206.001	ล้�นับ�ที	 
(5.778	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	ในัเด่อนั
กันัย�ยนั	2565	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	17.38	
และร้อยละ	22.02	(ร้อยละ	18.21)	แต่ลด
ลงจ�กปิริม�ณ์	4,746	ตันั	ม้ลค่�	283.196	 
ล้�นับ�ที	 ในัเด่อนัตุล�คม	 2564	 หร่อลด
ลงร้อยละ	 30.44	 และร้อยละ	 11.24	 โดย
ปีิ	2565	(ม.ค.	-	ต.ค.)	 ส่ำงออกรวมปิริม�ณ์	 
53,730	 ตันั	 ม้ลค่�	 3,622.050	 ล้�นับ�ที	 
(106.511	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 
ก�รส่ำงออกของเด่อนัตุล�คม	2565	คิดเป็ินั
สัำดส่ำวนัร้อยละ	 9.24	 และร้อยละ	 14.85	 
(ร้อยละ	 14.85)	 ของก�รส่ำงออกผ่ลิตภัณ์ฑ์์
สัำบปิะรดทัี�งหมด
	 สัำบปะรึดท่ี่�ที่ำาไว�ไม่ให�เส่ำยโดยน่ำ�าตาล
		 (รึหัสำ	2006000002)
	 เด่อนัตุล�คม	 2565	 สำ่งออกปิริม�ณ์	 
1,293	ตันั	ม้ลค่�	140.334	ล้�นับ�ที	(3.813	
ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 ลดลงจ�ก
ปิริม�ณ์	1,330	ตนัั	ม้ลค่�	156.294	ล้�นับ�ที	 
(4.384	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	ในัเด่อนั 
กันัย�ยนั	 2565	 หร่อลดลงร้อยละ	 2.84	 
และร้อยละ	 10.21	 (ร้อยละ	 13.02)	 และ 
ลดลงจ�กปิริม�ณ์	1,746	ตันั	ม้ลค่�	192.706	
ล้�นับ�ที	ในัเด่อนัตุล�คม	2564	หร่อลดลง
ร้อยละ	 25.96	 และร้อยละ	 27.18	 โดยปีิ	 
2565	 (ม.ค.	 -	 ต.ค.)	 ส่ำงออกรวมปิริม�ณ์	 
15,973	 ตันั	 ม้ลค่�	 1,837.446	 ล้�นับ�ที	 
(53.720	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 
ก�รส่ำงออกของเด่อนัตุล�คม	2565	คิดเป็ินั 
สัำดส่ำวนัร้อยละ	 3.62	 และร้อยละ	 8.29	 
(ร้อยละ	 8.29)	 ของก�รส่ำงออกผ่ลิตภัณ์ฑ์์
สัำบปิะรดทัี�งหมด
 สัำบปะรึดแช่่แข็ง	(รึหัสำ	08119000001)
	 เด่อนัตุล�คม	2565	ส่ำงออกปิริม�ณ์	77	ตันั	 
ม้ลค่�	15.601	ล้�นับ�ที	(0.424	ล้�นัเหรียญ่ 
ดอลล�หส์ำหรัฐฯ)	เพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	23	ตนัั	 
ม้ลค่�	3.985	ล้�นับ�ที	(0.112	ล้�นัเหรียญ่ 
ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 ในัเด่อนักันัย�ยนั	 2565	 
หร่อเพิ�มข่�นั	 2.39	 เท่ี�	 และ	 2.91	 เท่ี�	 
(2.79	เท่ี�)	และเพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	18	ตันั	 
ม้ลค่�	 0.787	 ล้�นับ�ที	 ในัเด่อนัตุล�คม	 
2564	หร่อเพิ�มข่�นั	3.40	เท่ี�	และ	18.82	เท่ี�	 
โดยปีิ	 2565	 (ม.ค.	 -	 ต.ค.)	 ส่ำงออกรวม
ปิริม�ณ์	642	ตันั	ม้ลค่�	101.732	ล้�นับ�ที	 
(2.872	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 
ก�รส่ำงออกของเด่อนัตุล�คม	2565	คิดเป็ินั 
สัำดส่ำวนัร้อยละ	 0.21	 และร้อยละ	 0.92	 
(ร้อยละ	 0.92)	 ของก�รส่ำงออกผ่ลิตภัณ์ฑ์์
สัำบปิะรดทัี�งหมด

	 สัำบปะรึดอบแห�ง	(ท่ี่�ไม่ใช่�น่ำ�าตาล)	
	 (รึหัสำ	08043000002)
	 เด่อนัตุล�คม	2565	ส่ำงออกปิริม�ณ์	35	ตันั	 
ม้ลค่�	5.796	ล้�นับ�ที	(0.158	ล้�นัเหรียญ่ 
ดอลล�หส์ำหรัฐฯ)	เพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	32	ตันั	 
ในัเด่อนักันัย�ยนั	2565	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	 
8.90	ขณ์ะทีี�ม้ลค่�ลดลงจ�ก	13.655	ล�้นับ�ที	 
(0.383	 ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 หร่อ 
ลดลงร้อยละ	57.55	 (ร้อยละ	58.75)	และ 
ลดลงจ�กปิริม�ณ์	166	ตันั	ม้ลค่�	21.306	
ล้�นับ�ที	 หร่อลดลงร้อยละ	 79.17	 และ
ร้อยละ	72.79	ในัเด่อนัตุล�คม	2564	โดยปีิ	 
2565	 (ม.ค.	 -	 ต.ค.)	 ส่ำงออกรวมปิริม�ณ์	 
642	ตันั	ม้ลค่�	134.296	ล้�นับ�ที	(3.950	
ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	ก�รส่ำงออกของ
เด่อนัตุล�คม	 2565	 คิดเปิ็นัสัำดส่ำวนัร้อยละ	 
0.10	 และร้อยละ	 0.34	 (ร้อยละ	 0.34)	 
ของก�รส่ำงออกผ่ลิตภัณ์ฑ์์สัำบปิะรดทัี�งหมด
 สัำบปะรึดสำด	(รึหัสำ	08043000001)
	 เด่อนัตุล�คม	 2565	 สำ่งออกปิริม�ณ์	
3,025	ตันั	ม้ลค่�	70.675	ล้�นับ�ที	(1.920	
ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	 เพิ�มข่�นัจ�ก
ปิริม�ณ์	2,613	ตันั	ม้ลค่�	60.951	ล้�นับ�ที	
(1.710	ล้�นัเหรียญ่ดอลล�ห์สำหรัฐฯ)	ในัเด่อนั
กันัย�ยนั	2565	หร่อเพิ�มข่�นัร้อยละ	15.77	
และร้อยละ	 15.95	 (ร้อยละ	 12.28)	 และ
เพิ�มข่�นัจ�กปิริม�ณ์	386	ตันั	ม้ลค่�	10.435	
ล้�นับ�ที	ในัเด่อนัตุล�คม	2564	หร่อเพิ�มข่�นั	 
6.84	 เท่ี�	 และ	 5.77	 เท่ี�	 โดยปีิ	 2565	 
(ม.ค.	-	ต.ค.)	ส่ำงออกรวมปิรมิ�ณ์	27,834	ตนัั	 
ม้ลค่�	607.513	ล้�นับ�ที	(17.799	ล้�นัเหรียญ่ 
ดอลล�หส์ำหรัฐฯ)	ก�รสำง่ออกของเด่อนัตลุ�คม	 
2565	 คิดเป็ินัสัำดส่ำวนัร้อยละ	 8.47	 และ 
ร้อยละ	4.18	(ร้อยละ	4.18)	ของก�รสำง่ออก
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์สัำบปิะรดทัี�งหมด

ความเคล่�อน่ไหวของรึาคาสัำบปะรึด 
ปรึะจ้ำาเด่อน่พิฤศจิ้กายน่	2565	ม่ดังน่่� 
	 ร�ค�สัำบปิะรดโรงง�นัทีี�เกษตรกรข�ยได้ 
เฉลี�ยกิโลกรมัละ	6.89	บ�ที	ลดลงจ�ก	7.01	บ�ที	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�รอ้ยละ	1.71	และเพิ�มข่�นัจ�ก	 
5.13	 บ�ที	 ในัช่ัวงเดียวกันัของปีิทีี�ผ่่�นัม�
ร้อยละ	34.31
	 ร�ค�สัำบปิะรดบริโภคทีี�เกษตรกรข�ย
ได้เฉลี�ยกิโลกรัมละ	10.66	บ�ที	ลดลงจ�ก	
11.48	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�รอ้ยละ	7.14	
และเพิ�มข่�นัจ�ก	9.58	บ�ที	ในัช่ัวงเดียวกันั
ของปีิทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	11.27	
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	 ด้�นัก�รส่ำงออกเน่ั�อสุำกรแช่ัเย็นัแช่ัแข็ง
เด่อนั	 พ.ย.	 2565	 มีปิริม�ณ์	 226.41	 ตันั	 
ม้ลค่�	 39.65	 ล้�นับ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนั	 
ต.ค.	 2565	 มีปิริม�ณ์	 153.97	 ตันั	 ม้ลค่�	 
22.39	 ล้�นับ�ที	 คิดเป็ินัร้อยละ	 47.04	 
และ	77.04	ต�มลำ�ดับ
	 สำำ�หรับก�รสำ่งออกเน่ั�อสุำกรแปิรร้ปิเด่อนั	 
พ.ย.	2565	มีปิริม�ณ์	366	ตันั	ม้ลค่�	87.14	
ล้�นับ�ที	 เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนั	 ต.ค.	 2565	 
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มีปิริม�ณ์	 334	 ตันั	 ม้ลค่�	 81.56	 ล้�นับ�ที	 
คิดเป็ินัร้อยละ	 9.49	 และร้อยละ	 6.83	 
ต�มลำ�ดับ	 ตล�ดส่ำงออกทีี�สำำ�คัญ่	 ค่อ	 ญี่�ปุ่ินั	 
และฮ่องกง

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
	 สุำกรมีชีัวิตพันัธ์ุัผ่สำมนัำ��หนััก	100	กิโลกรัม
ข่�นัไปิ	ร�ค�ทีี�เกษตรกรข�ยไดเ้ฉลี�ยทัี�งปิระเทีศ	 
กิโลกรัมละ	103.50	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
104.83	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	1.27	
โดยแยกเป็ินัร�ค�	ดังนีั�	ภ�คเหน่ัอ	กิโลกรัมละ	 
99.02	 บ�ที	 ภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	 
กิโลกรัมละ	97.95	บ�ที	ภ�คกล�ง	กิโลกรัมละ	 
107.17	บ�ที	และภ�คใต้	กิโลกรัมละ	100.22	บ�ที	 
ส่ำวนัร�ค�ล้กสุำกรต�มปิระก�ศของบริษัที	 
ซีึ่.พี.	เฉลี�ยตัวละ	3,500	บ�ที	ลดลงจ�กตัวละ	 
3,600	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	2.78

รึาคาขายส่ำงใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ร�ค�ข�ยส่ำงสุำกรมีชีัวิต	 ณ์	 แหล่งผ่ลิต 
ภ�คกล�ง	 จ�กกรมก�รค้�ภ�ยในั	 เฉลี�ย
กิโลกรัมละ	98.50	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
101.79	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	3.23

ส่ักร
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิต	 การึค�า	 
และรึาคาใน่ปรึะเที่ศ	
	 ในัเด่อนันีั�สำถ�นัก�รณ์์ตล�ดสุำกร	ร�ค�สุำกร
ทีี�เกษตรกรข�ยได้ส้ำงข่�นัจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	
เน่ั�องจ�กคว�มตอ้งก�รบรโิภคผ่ลผ่ลติเน่ั�อสำกุร
ทีี�ออกส่้ำตล�ดมีอัตร�ส้ำงข่�นั	 แนัวโน้ัมค�ดว่�
เด่อนัหน้ั�ร�ค�จะทีรงตัวหร่อลดลงเล็กน้ัอย

ไก�เน้์�อ
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิต	 การึค�า	 
และรึาคาใน่ปรึะเที่ศ
	 ในัเด่อนันีั�ร�ค�ไก่เน่ั�อทีี�เกษตรกรข�ยได ้
ส้ำงข่�นัจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 เน่ั�องจ�กคว�ม
ต้องก�รของผ้้่บริโภคมีม�กกว่�ปิริม�ณ์
ผ่ลผ่ลิตไก่เน่ั�อและชิั�นัส่ำวนัต่�งๆ	ทีี�ออกส่้ำตล�ด	 
แนัวโน้ัมค�ดว่�เด่อนัหน้ั�ร�ค�จะทีรงตัว 
หร่อลดลงเล็กน้ัอย	
	 ด้�นัก�รส่ำงออกเน่ั�อไก่สำดแช่ัเย็นัแช่ัแข็ง
เด่อนั	 พ.ย.	 2565	 มีปิริม�ณ์	 35,119	 ตันั	 
ม้ลค่�	4,317.28	ล้�นับ�ที	เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนั	 
ต.ค.	 2565	 มีปิริม�ณ์	 32,801	 ตันั	 ม้ลค่�	 
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ไข�ไก�
สำถาน่การึณ์การึผู้ลิต	 การึค�า	 
และรึาคาใน่ปรึะเที่ศ	
	 ภ�วะตล�ดไข่ไก่เ ด่อนันีั� 	 ร�ค�ไข่ไก่
ทีี� เกษตรกรข�ยส้ำงข่�นัจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	
เน่ั�องจ�กคว�มต้องก�รของผ้้่บริโภคมีม�กกว่�
ผ่ลผ่ลิตไข่ไก่ในัท้ีองตล�ด	 แนัวโน้ัมค�ดว่�
เด่อนัหน้ั�ร�ค�ทีรงตัวหร่อลดลงเล็กน้ัอย
	 ด้�นัก�รส่ำงออกไข่ไก่สำด	เด่อนั	พ.ย.	2565	
ปิริม�ณ์	38.17	ล�้นัฟอง	ม้ลค่�	169.00	ล�้นับ�ที	 
เพิ�มข่�นัจ�กเด่อนั	ต.ค.	2565	ปิริม�ณ์	33.12	
ล้�นัฟอง	 ม้ลค่�	 135.50	 ล้�นับ�ที	 คิดเป็ินั
ร้อยละ	15.23	และร้อยละ	24.72	ต�มลำ�ดับ	 
ตล�ดส่ำงออกทีี�สำำ�คัญ่ค่อ	 ฮ่องกง	 สิำงค์โปิร์	 
และเก�หลีใต้	

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
	 ร�ค�ไข่ไก่ทีี� เกษตรกรข�ยได้	 เฉลี�ย 
ทัี�งปิระเทีศร้อยฟองละ	 342	 บ�ที	 ลดลง 
ร้อยฟองละ	 349	 บ�ที	 ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม� 

4,122.15	 ล้�นับ�ที	 คิดเปิ็นัร้อยละ	 7.07	 
และร้อยละ	4.49	ต�มลำ�ดับ
	 ส่ำวนัก�รส่ำงออกไก่แปิรร้ปิ	 เด่อนั	 พ.ย.	
2565	ปิริม�ณ์	51,598	ตันั	ม้ลค่�	9,012.62	
ล้�นับ�ที	 ลดลงจ�กเด่อนั	 ต.ค.	 2565	 
ปิริม�ณ์	51,598	ตันั	ม้ลค่�	9,012.62	ล้�นับ�ที	 
คิดเปิ็นัร้อยละ	 14.12	 และร้อยละ	 9.62	 
ต�มลำ�ดับ	 ตล�ดส่ำงออกทีี�สำำ�คัญ่	 ค่อ	 ญี่�ปุ่ินั	
สำหภ�พยุโรปิ	และเก�หลีใต้

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
	 ร�ค�ไก่เน่ั�อทีี� เกษตรกรข�ยได้เฉลี�ย 
ทัี�งปิระเทีศ	กิโลกรัมละ	45.30	บ�ที	ส้ำงข่�นัจ�ก 
กิโลกรัมละ	 45.24	 บ�ที	 ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม� 
ร้อยละ	 0.13	 โดยแยกเปิ็นัร�ยภ�ค	 ดังนีั�	 
ภ�คเหน่ัอ	กิโลกรัมละ	42.00	บ�ที	ภ�คกล�ง	 
กิโลกรัมละ	45.80	บ�ที	ภ�คใต้	 กิโลกรัมละ	
44.16	บ�ที	ส่ำวนัร�ค�ล้กไก่เน่ั�อต�มปิระก�ศ

ร้อยละ	2.01	ภ�คเหน่ัอ	ร้อยฟองละ	336	บ�ที	 
ภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	 ร้อยฟองละ	 
330	บ�ที	ภ�คกล�ง	 ร้อยฟองละ	349	บ�ที	 

ส่ำ ว นั ร � ค � ล้ ก ไ ก่ ไ ข่ ต � มปิ ร ะก �ศขอ ง 
บริษัที	 ซีึ่.พี.	 ตัวละ	 28.00	 บ�ที	 ทีรงตัว 
เท่ี�กับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

รึาคาขายส่ำงใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ร�ค�ข�ยส่ำงไข่ไก่	 (เฉลี�ยเบอร์	 0-4)	 
ในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�กกรมก�รค้�ภ�ยในั	 
เฉลี�ยร้อยฟองละ	372	บ�ที	ลดลงร้อยฟองละ	 
385	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	3.38

ของบริษัที	ซีึ่.พี	ร�ค�เฉลี�ยอย้ที่ี�ตัวละ	19.50	บ�ที	 
ทีรงตัวเท่ี�กับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

รึาคาขายส่ำงใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ร � ค � ข � ย ส่ำ ง ไ ก่ มี ชีั วิ ต ห น้ั � โร ง ฆ่่ �	 
จ�กกรมก�รค�้ภ�ยในั	เฉลี�ยกิโลกรัมละ	41.19	บ�ที	 
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	42.50	บ�ที	ของเด่อนั
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	3.08	ร�ค�ข�ยส่ำงไก่สำดเฉลี�ย
กิโลกรัมละ	57.50	บ�ที	ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	 
58.25	บ�ที	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	1.29
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ไข�เป้ด็ 
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
	 ร�ค�ไข่เป็ิดทีี�เกษตรกรข�ยได้	 เฉลี�ย 
ทัี� งปิระ เทีศ 	 ร้อยฟองละ 	 393 	 บ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กร้อยฟองละ	 392	 บ�ที	 ของเด่อนั 
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 0.26	 โดยแยกเปิ็นัร�ยภ�ค 
ดังนีั�	 ภ�คเหน่ัอ	 ร้อยฟองละ	 414	 บ�ที	 
ภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	ร้อยฟองละ	398	บ�ที	 
ภ�คกล�ง	 ร้อยฟองละ	 368	 บ�ที	 ภ�คใต้	 
ร้อยฟองละ	423	บ�ที	

รึาคาขายส่ำงใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
	 ร�ค�ข�ยส่ำงไข่เป็ิด	 คละ	ณ์	 แหล่งผ่ลิต 
ภ�คกล�ง	 จ�กกรมก�รค้�ภ�ยในั	 เฉลี�ย 
ร้อยฟองละ	 455	 บ�ที	 ทีรงตัวเที่�กับ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

โค์เน้์�อ
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
	 ร�ค�โค	 (ขนั�ดกล�ง)	 ทีี�เกษตรกรข�ยได้	 
เฉลี�ยทัี�งปิระเทีศ	 กิโลกรัมละ	 99.27	 บ�ที	 
ลดลงจ�กกิโลกรัมละ	99.44	บ�ที	ของเด่อนั
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 0.17	 โดยแยกเปิ็นัร�ยภ�ค
ดังนีั�	 ภ�คเหน่ัอ	 กิโลกรัมละ	 99.52	 บ�ที	 
ภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	 กิโลกรัมละ	 
101.21	 บ�ที	 ภ�คกล�ง	 กิโลกรัมละ	 
89.38	 บ�ที	 และภ�คใต้ 	 กิ โลกรัมละ	 
108.64	บ�ที
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ส.ค. ต.ค.ธ.ค. พ.ย.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค.มิ.ย.พ.ค. ก.ย.

กระบ้ัอ
รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได�เฉูล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
	 ร�ค�กระบ่อ	 (ขนั�ดกล�ง)	 ทีี�เกษตรกร 
ข�ยได้เฉลี�ยทัี�งปิระเทีศ	กโิลกรัมละ	83.29	บ�ที	 
ส้ำงข่�นัจ�กกิโลกรัมละ	82.24	บ�ที	ของเด่อนั
ทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	 1.28	 โดยแยกเป็ินัร�ยภ�ค
ดังนีั�	 ภ�คเหน่ัอ	 กิโลกรัมละ	 94.32	 บ�ที	 
ภ�คตะวันัออกเฉียงเหน่ัอ	กิโลกรัมละ	81.17	บ�ที	 
ส่ำวนัภ�คกล�งและภ�คใต้	ไม่มีร�ยง�นัร�ค�

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(สุำกร)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 92.73 87.86 90.63 97.34 100.63 101.37 103.12 104.15 104.67 103.93 104.83 103.50

ร�ค�ข�ยส่ำง	ณ์	แหล่งผ่ลิต
ภ�คกล�ง	กรมก�รค้�ภ�ยในั

88.83 88.70 93.75 100.50 100.50 100.50 100.50 102.50 102.50 102.00 101.79 98.50

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(ไก่เน่ั�อ)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 40.26 40.35 41.32 42.65 42.20 43.61 47.18 48.87 46.87 45.28 45.24 45.30

ร�ค�ข�ยส่ำงหน้ั�โรงฆ่่�กรม
ก�รค้�ภ�ยในั

38.22 39.00 41.00 41.00 42.25 43.13 46.50 46.00 46.50 45.00 42.50 41.19

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(ไข่ไก่)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 299 307 320 327 329 322 328 341 345 346 349 342

ร�ค�ข�ยส่ำงตล�ดกรุงเทีพฯ	
กรมก�รค้�ภ�ยในั

326 347 362 366 350 343 359 385 392 392 385 372

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(ไข่เป็ิด)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 365 365 369 369 368 369 372 376 386 388 392 393

ร�ค�ข�ยส่ำงตล�ดกรุงเทีพฯ	
กรมก�รค้�ภ�ยในั

370 365 385 394 404 416 414 429 455 455 455 455

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(โคเน่ั�อ)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 99.29 99.56 99.81 100.25 99.89 100.05 100.20 100.53 100.31 99.42 99.44 99.27

รายการ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม่.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 สู่.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

(กระบ่อ)ร�ค�เกษตรกรข�ยได้ 81.52 81.29 82.27 82.20 82.80 82.81 82.45 81.39 80.59 80.94 82.24 83.29

โดย นั�งสำ�วจุฑ์�ม�ศ	สัำงข์อุดม
นั�ยดรงค	ติระดำ�รงค์กุล	

สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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สำถาน่การึณ์สัำตว์น่ำ�าท่ี่�สำำาคัญ 
ปรึะจ้ำาเด่อน่พิฤศจิ้กายน่	2565	 
และแน่วโน่�ม
	 1.	สำถาน่การึณ์การึผู้ลิตเด่อน่
พิฤศจิ้กายน่	2565
	 สำถ�นัก�รณ์์ผ่ลผ่ลิตสัำตว์นัำ�� ในัเ ด่อนั
พฤศจิก�ยนั	พบว่�	ไม่มีร�ยง�นัปิริม�ณ์สัำตว์นัำ�� 
ทีี�จำ�หน่ั�ยในัตล�ดกล�งองค์ก�รสำะพ�นัปิล�
กรุงเทีพฯ	 ในัขณ์ะทีี�ร�ค�สัำตว์นัำ��ทีี�เกษตรกร
ข�ยไดใ้นัเด่อนัพฤศจกิ�ยนัทีี�มี	แนัวโนัม้เพิ�มข่�นั	 
ค่อ	 กุ้งข�วแวนันั�ไม	ปิล�เป็ิด	และปิล�ช่ัอนั	 
ขณ์ะทีี�ปิล�ดุกบิ�กอุย	 และปิล�ท้ี	 มีแนัวโน้ัม
ลดลง	ส่ำวนัสัำตว์นัำ��ชันิัดอ่�นั	ๆ 	ค่อ	หม่กกระดอง	 
ไม่มีร�ยง�นัร�ค�	สำถ�นัก�รณ์์ข่�วทีี�สำำ�คัญ่	ดังนีั�

 แวดวงอตุสู่าห่กรรมกุ้ง ช่ื่ประเดน็รณรงค์

เร่�องข้องสู่วัสู่ดิภาพสัู่ตว์และการพัฒนาท่�ยั�งย่น 
	 เม่�อวนััทีี�	16	พฤศจิก�ยนั	2565	มรี�ยง�นั
ข่�วจ�ก	 Seafood	 Source	 ว่�	 ปิระเด็นั
เร่�องสำวัสำดิภ�พสัำตว์และก�รพัฒนั�ทีี�ยั�งย่นั	 
เป็ินัปิระเด็นัทีี�ถ้กกล่�วถ่งในัง�นัปิระชุัมกุ้งโลก 
ซ่ึ่�งจัดข่�นัเม่�อเด่อนักันัย�ยนั	 2565	 ทีี�ผ่่�นัม�	 
ทีี�ปิระเทีศเนัเธัอร์แลนัด์	 ซ่ึ่�งนั�ย	 Ahold	 
Delihaize	 รองปิระธั�นับริษัที	 Product	
Integrity	 Hugo	 Byrnes	 กล่�วว่�ปัิจจุบันั 
ผ้้่บริโภคกุ้งทัี�วโลกให้คว�มสำนัใจในัปิระเด็นั
ทีี�เกี�ยวข้องกับสำวัสำดิภ�พสำัตว์และก�รพัฒนั�

ทีี�ยั�งย่นัทีี�ม�กข่�นั	 ซ่ึ่�งก�รพ่�งพ�ใบรับรอง
ม�ตรฐ�นัก�รเลี�ยงกุ้งเพียงอย่�งเดียวนัับว่� 
ไม่สำำ�คัญ่เท่ี�กับคว�มเช่ั�อมั�นัทีี� ผ้้่ เ ลี�ยงกุ้ง
สำ�ม�รถสำร้�งคว�มมั�นัใจให้กับผ้้่ทีี�บริโภค 
กุ้งนัั�นั	 เห็นัว่�กุ้งทีี�บริโภคเป็ินักุ้งทีี�มีก�รเลี�ยง 
ในัระบบนิัเวศทีี� เ ป็ินัมิตรต่อสิำ�งแวดล้อม
อย่�งแท้ีจริง	 ซ่ึ่�งปัิจจุบันัตัวชีั�วัดทีี�สำ�ม�รถวัด
คุณ์ภ�พก�รเลี�ยงกุ้งได้	 ค่อ	 ม�ตรฐ�นั	 Best	
Aquaculture	Practices	 (BAP),	 ม�ตรฐ�นั
สำ�กล	Aquaculture	Stewardship	Council	 
(ASC)	และม�ตรฐ�นัก�รปิฏิิบัติที�งก�รเพ�ะ
เลี�ยงกุ้งทีี�ดี	 Global	 GAP	 ซ่ึ่�งเปิ็นัส่ำวนัหนั่�ง
ทีี�เกี�ยวข้องกับสำวัสำดิภ�พสำัตว์	 ซ่ึ่�งเกี�ยวเนั่�อง
กับม�ตรฐ�นั	 รวมถ่งวิธีัก�รฆ่่�สัำตว์ด้วยวิธีั
ม�ตรฐ�นัทีี�มีมนุัษยธัรรม	 และก�รพัฒนั� 
สำ�ยพันัธ์ุักุ้งให้มีคว�มทีนัที�นัและเป็ินัมิตร 
ต่อสิำ�งแวดล้อมม�กข่�นั	 เป็ินัปิระเด็นัหลัก
สำำ�คัญ่ทีี�นัับจ�กนีั�เป็ินัต้นัไปิ	 ผ้้่เลี�ยงกุ้งและ
ผ้้่ทีี�เกี�ยวข้องกับอุตสำ�หกรรมกุ้งจำ�เป็ินัต้อง
ตระหนัักถ่งปิระเด็นัดังกล่�วโดยเริ�มตั�งแต่ 
ขั�นัตอนัของกระบวนัก�รเลี�ยงจนักระทัี�งถ่งม่อ 
ผ้้่บริโภคเปิ็นัสำำ�คัญ่	 และเปิ็นัก�รตอบสำนัอง
ต่อก�รลดกระบวนัก�รปิล่อยมลภ�วะที�ง
สิำ�งแวดล้อมด้วยซ่ึ่�งมีแผ่นัในัก�รให้มีก�ร 
ลดมลภ�วะในัอัตร�ร้อยละ	 15	 ภ�ยในัปิี	 
2573	 และปิล่อยมลภ�วะให้ เ ป็ินัศ้นัย์ 
ในัปีิ	2593	ด้วย

	 2.	 สำถาน่การึณ์การึตลาด
เด่อน่พิฤศจิ้กายน่	2565
 ราคาอาห่ารทะเลสู่ะท้อนถึงความอ่อนแอ

ข้องความต้องการอาห่ารทะเลในจ่น
	 เม่�อวันัทีี�	21	พฤศจิก�ยนั	2565	มีร�ยง�นัจ�ก	 
Seafood	 Source	 ว่�	 ข้อม้ลร�ค�อ�ห�ร
ทีะเลจ�กสำำ�นัักง�นัสำถิติแห่งชั�ติจีนัเฉลี�ย 
ในัเด่อนัมกร�คม	-	กันัย�ยนั	2565	เพิ�มข่�นัร้อยละ	 
2.8	 เม่�อเทีียบกับช่ัวงเดียวกันัของปีิ	 2564	
เช่ันัเดียวกับดัชันีัร�ค�ผ่้้บริโภคในัภ�พรวม 
ทีี�เพิ�มข่�นัในัอัตร�เดียวกันั	 แต่ยังคงตำ��กว่�ระดับ 
อัตร�เงินัเฟ้อจ�กร�ค�อ�ห�รซ่ึ่�งอย่้ทีี�ร้อยละ	8.8	 
ซ่ึ่�งเป็ินัผ่ลม�จ�กร�ค�เน่ั�อหม้และร�ค�พ่ชัผั่ก
ทีี�ปิรับตัวส้ำงข่�นั	 โดยเป็ินัผ่ลม�จ�กก�รทีี�จีนั 
มีนัโยบ�ยทีี�สำวนักระแสำกับก�รเจริญ่เติบโด
และพัฒนั�ที�งเศรษฐกิจ	 ซ่ึ่�งเน้ันัม�ตรก�ร
จัดก�รใหโ้ควดิเปิน็ัศ้นัย	์(Zero	Covid	Policy)	
ซ่ึ่�งส่ำงผ่ลต่อคว�มต้องก�รบริโภคอ�ห�รทีะเล	 
เน่ั�องจ�กม�ตรก�รจำ�กัดพ่�นัทีี�และก�รล็อคด�วน์ั 
ของมห�นัครเซีึ่�ยงไฮ้เป็ินัเวล�กว่�	 2	 เด่อนั	 
ทีำ�ให้ก�รนัำ�เข้�วัตถุดิบอ�ห�รทีะเลเพ่�อแปิรร้ปิ 
และบริโภคม�ยังจีนันัั�นัเกิดคว�มไม่สำมดุล
ระหว่�งผ่ลผ่ลิตและคว�มต้องก�รของ 
ตล�ดของอ�ห�รทีะเล	 และเปิ็นัก�รทีำ�ให้
ตล�ดเกิดคว�มท้ี�ที�ยและผ่ลกระทีบต่อ
เสำถียรภ�พของร�ค�อ�ห�รทีะเลของตล�ดจีนั
ซ่ึ่�งจ�กสำถิติเห็นัชััดว่�ร�ค�ข�ยส่ำงอ�ห�รทีะเล
ของจีนันัั�นัลดลงม�กถ่งร้อยละ	 12.1	 และ
ยอดข�ยอ�ห�รทีะเลลดลงถ่งร้อยละ	 19.6	 
ในัช่ัวงเด่อนักันัย�ยนั	2565	เม่�อเทีียบกับเด่อนั
กันัย�ยนัของปีิ	2564	

	 3.	ความเคล่�อน่ไหวของรึาคา
เด่อน่พิฤศจิ้กายน่	2565
	 ร�ค�สำัตว์นัำ��ทีี�สำำ�คัญ่บ�งชันัิดในัเด่อนั
พฤศจิก�ยนั	2565	มีคว�มเคล่�อนัไหว	ดังนีั�	ค่อ

 3.1 กุ้งข้าวแวนนาไมข้นาด 60 - 70 ตัว/กก.
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้กิโลกรัมละ	
145.38	บ�ที	ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	130.97	บ�ที/กก.	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	11.00
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	 ร�ค�ข�ยส่ำงกุ้งข�วขนั�ดกล�ง	(70	ตัว/กก.)	 
จ�กตล�ดทีะเลไทีย	กิโลกรัมละ	147.14	บ�ที	 
ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 132.61	 บ�ที/กก.	 ของ 
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	10.96

 3.2 ปลาห่มึกกระดองสู่ดข้นาดกลาง
	 ไม่มีร�ยง�นัร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้	 
ขณ์ะทีี�ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�ก
องค์ก�รสำะพ�นัปิล�	กิโลกรัมละ	260.00	บ�ที	 
ร�ค�เ พิ� ม ข่� นัจ�ก	 228 .00	 บ�ที/กก.	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	14.04

 3.3 ปลาท่สู่ดข้นาดกลาง
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้กิโลกรัมละ	 
70.28	บ�ที	ร�ค�ลดลงจ�ก	73.65	บ�ที/กก.	
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	4.58
	 ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�ก
องค์ก�รสำะพ�นัปิล�	กิโลกรัมละ	85.00	บ�ที	 
ร�ค� เ พิ� ม ข่� นัจ�ก 	 81 . 67 	 บ�ที/กก .	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	4.08

 3.4 ปลาช่ื่อนสู่ดข้นาดกลาง
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้กิโลกรัมละ	 
81.99	บ�ที	ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	80.75	บ�ที/กก.	 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	1.54
	 ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�ก
องค์ก�รสำะพ�นัปิล�	กิโลกรัมละ	120.00	บ�ที	 
ร�ค�ลดลงจ�ก 	 132 . 67 	 บ�ที/กก . 
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	9.55

 3.5 ปลาดุกบิ�กอุยสู่ดข้นาด 3 - 4 ตัว/กก.
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้กิโลกรัมละ	 
58.46	บ�ที	ร�ค�ลดลงจ�ก	59.87	บ�ที/กก.	
ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	ร้อยละ	2.36
	 ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�ก
องค์ก�รสำะพ�นัปิล�กิโลกรัมละ	 80.00	 บ�ที	
ร�ค�ทีรงตัวเท่ี�กับเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

 3.6 ปลาเป็ดและปลาป่น
	 ร�ค� ทีี� ชั�วปิระมงข�ยปิล� เปิ็ด ไ ด้ 
กิโลกรัมละ	 6.86	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 
6.85	บ�ที/กก.	ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�ร้อยละ	0.15
	 ร�ค�ข�ยส่ำงปิล�ป่ินัชันิัดโปิรตีนั	60%	ข่�นัไปิ	 
เบอร์	 2	 ในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�กกรมก�รค้�
ภ�ยในั	กิโลกรัมละ	38.00	บ�ที	ร�ค�เพิ�มข่�นั 
จ�ก	 37.44	 บ�ที/กก.	 ของเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�	 
ร้อยละ	1.50

	 4.	 แน่วโน่�มของรึาคาเด่อน่
ธัิน่วาคม	2565
	 จ�กก�รศ่กษ�วิเคร�ะห์ที�งสำถิติ	ค�ดคะเนั 
แนัวโน้ัมของร�ค�เด่อนัธัันัว�คม	2565	ดังนีั�

 4.1 กุ้งข้าวแวนนาไมข้นาด 70 ตัว/กก.
	 ค�ดว่�ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยไดค้�ดว�่จะ
กิโลกรัมละ	 150.00	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	
145.38	บ�ที/กก.	ของเด่อนัก่อนั	ร้อยละ	3.18
	 ร�ค�ข�ยส่ำงกุ้งข�ว	 (70	 ตัว/กก.)	 จ�ก
ตล�ดทีะเลไทีย	 จ.สำมุทีรสำ�คร	 ค�ดว่�จะ

กิโลกรัมละ	 150.00	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 
147.14	บ�ที/กก.	ของเด่อนัก่อนั	ร้อยละ	1.95

 4.2 ปลาห่มึกกระดองสู่ด
	 ค�ดว่�	จะไม่มีร�ยง�นัร�ค�ทีี�ชั�วปิระมง
ข�ยได้	 ขณ์ะทีี�ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	
จ�กองค์ก�รสำะพ�นัปิล�	ค�ดว่�จะกิโลกรัมละ	
220.00	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

 4.3 ปลาท่สู่ดข้นาดกลาง
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้ค�ดว่�จะ
กิโลกรัมละ	 71.43	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 
70.28	 บ�ที/กก.	 ของเด่อนัก่อนั	 ร้อยละ	 
1.63
	 ร�ค�ข�ยส่ำงปิล�ท้ีในัตล�ดกรุงเทีพฯ 
จ�กองค์ก�รสำะพ�นัปิล�	 กิ โลกรัมละ	 
80.00	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

 4.4 ปลาช่ื่อนสู่ดข้นาดกลาง
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้ค�ดว่�จะ
กิโลกรัมละ	 82.05	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 
81.99	บ�ที/กก.	ของเด่อนัก่อนัร้อยละ	0.07
	 ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	ค�ดว่�จะ
กิโลกรัมละ	 140.00	 บ�ที	 ร�ค�ทีรงตัวจ�ก
เด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

 4.5 ปลาดุกบิ�กอุย
	 ร�ค�ทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้ค�ดว่�จะ
กิโลกรัมละ	 59.10	 บ�ที	 ร�ค�เพิ�มข่�นัจ�ก	 
58.46	บ�ที/กก.	ของเด่อนัก่อนั	ร้อยละ	1.11
	 ร�ค�ข�ยส่ำงในัตล�ดกรุงเทีพฯ	 จ�ก
องค์ก�รสำะพ�นัปิล�	 ค�ดว่�จะกิโลกรัมละ	
80.00	บ�ที	ร�ค�ทีรงตัวจ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

 4.6 ปลาเป็ดและปลาป่น
	 ร�ค�ปิล�เป็ิดทีี�ชั�วปิระมงข�ยได้ค�ดว่�จะ 
กิ โลกรัมละ	 6 .85	 บ�ที	 ร�ค�ทีรงตัว 
จ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�
	 ร�ค�ปิล�ป่ินัเบอร์	 2	 ชันิัดโปิรตีนั	 60%	 
ข่�นัไปิ	ในัตล�ดกรุงเทีพฯ	จ�กกรมก�รค้�ภ�ยในั	 
ค�ดว่�จะกโิลกรมัละ	38.00	บ�ที	ร�ค�ทีรงตวั
จ�กเด่อนัทีี�ผ่่�นัม�

โดย	นั�งวรม�	นัพรัตน์ั
นั�ยปิวเรศ	เม่องสำมบัติ

นั�งสำ�วชัญ่�ด�	อ�จสุำโพธิั�
สำำ�นัักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร
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เด่อน ราคาเกษตรกร ราคาข้ายสู่่ง

พ.ย.64 34.40 80.00

ธั.ค. 38.06 80.00

ม.ค.65 48.68 80.00

ก.พ. 54.51 80.00

มี.ค. 61.66 80.00

เม.ย. 59.29 80.00

พ.ค. 59.02 71.72

มิ.ย. 54.50 75.00

ก.ค. 55.48 80.00

สำ.ค. 59.52 80.00

ก.ย. 59.28 80.00

ต.ค. 59.87 80.00

พ.ย. 58.46 80.00

เด่อน ราคาเกษตรกร ราคาข้ายสู่่ง

พ.ย.64 78.17 140.00

ธั.ค. 78.93 140.00

ม.ค.65 81.66 140.00

ก.พ. 79.60 140.00

มี.ค. 81.37 140.00

เม.ย. 79.37 140.00

พ.ค. 80.42 123.45

มิ.ย. 81.61 120.00

ก.ค. 81.48 120.00

สำ.ค. 81.17 120.00

ก.ย. 80.35 140.00

ต.ค. 80.75 132.67

พ.ย. 81.99 120.00

เด่อน ราคาเกษตรกร ราคาข้ายสู่่ง

พ.ย.64 146.90 153.60

ธั.ค. 163.29 170.20

ม.ค.65 178.24 184.78

ก.พ. 178.17 179.05

มี.ค. 166.31 158.52

เม.ย. 151.99 139.69

พ.ค. 148.12 143.60

มิ.ย. 147.99 148.81

ก.ค. 150.27 155.00

สำ.ค. 141.57 139.04

ก.ย. 138.41 132.69

ต.ค. 130.97 132.61

พ.ย. 145.38 147.14
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ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

พ.ย.64 100.00 180.00

ธั.ค. 100.00 180.00

ม.ค.65 100.00 180.00

ก.พ. - 180.00

มี.ค. - 180.00

เม.ย. - 180.00

พ.ค. - 246.21

มิ.ย. - 260.00

ก.ค. - 243.87

สำ.ค. - 205.16

ก.ย. - 211.20

ต.ค. - 228.00

พ.ย. - 260.00

เด่อน ราคาเกษตรกร ราคาข้ายสู่่ง

พ.ย.64 6.57 33.77

ธั.ค. 6.58 32.40

ม.ค.65 8.07 32.00

ก.พ. 6.89 32.42

มี.ค. 6.99 34.13

เม.ย. 7.90 36.00

พ.ค. 6.83 36.00

มิ.ย. 7.90 37.10

ก.ค. 6.88 38.00

สำ.ค. 6.89 38.00

ก.ย. 6.87 37.86

ต.ค. 6.85 37.44

พ.ย. 6.86 38.00

เด่อน ราคาเกษตรกร ราคาข้ายสู่่ง

พ.ย.64 71.22 85.00

ธั.ค. 70.79 85.00

ม.ค.65 70.51 85.00

ก.พ. 66.65 85.00

มี.ค. 66.28 85.00

เม.ย. 67.72 85.00

พ.ค. 69.89 85.00

มิ.ย. 68.92 85.00

ก.ค. 66.23 85.00

สำ.ค. 70.56 85.00

ก.ย. 71.98 85.00

ต.ค. 73.65 81.67

พ.ย. 70.28 85.00

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายสง

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

ก.ค. ส.ค. ต.ค.พ.ย. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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กรมป้ระมง…ป้ลุ้่�ม ติด Top 10  ร�งวัิลุ่เลิุ่ศรัฐสั�ข�ก�รบัริห�ร
ร�ชก�รแบับัมีสั�วิน์ร�วิม ย้น์หน่์�งด้�น์ก�รบัริห�รจัดก�รทีั�โดดเด�น์ 

ม่�งเน้์น์ก�รพััฒน์�อย��งยั�งย้น์ต�อไป้
  เม้�อวัิน์ทีั� 21 พัฤศจิก�ยน์ 2565  น์�ยเฉลิุ่มชัย ส่ัวิรรณ์รักษ์  
อธิบัดีกรมป้ระมง เปิ้ดเผยวิ��..สัำ�นั์กง�น์ค์ณ์ะกรรมก�รพััฒ�
ระบับัร�ชก�ร (ก.พั.ร.) ได้น์ำ�ร�งวัิลุ่เลิุ่ศรัฐม�ใช้ใน์ก�ร 
ยกระดับัก�รบัริห�รจัดก�รภ�ค์รัฐ โดยมอบัให้แก�หน์�วิยง�น์ 
ทีั�มีค์วิ�มเป็้น์เลิุ่ศ ซ่ึ่�งได้ทัำ�ก�รรวิบัรวิมผลุ่ง�น์ตั�งแต�ปี้  
2556 - 2565 ทัำ�ให้กรมป้ระมงติด 1 ใน์ 10 หน์�วิยง�น์  
ทีั�ได้รับัร�งวัิลุ่ก�รบัริห�รร�ชก�รแบับัมีสั�วิน์ร�วิมม�กทีั�ส่ัด

ทีำ�ง�นั	จนัต่อม�มีก�รผ่ลักดันัให้มีกฎหม�ย 

รองรับต�มทีี�ปิร�กฎในัพระร�ชักำ�หนัด 

ก�รปิระมง	 พ.ศ.	 2558	 ม�ตร�	 25	 

ทีี�กำ�หนัดให้กรมปิระมงสำนัับสำนุันัก�ร

มีส่ำวนัร่วม	 ของชุัมชันัปิระมงท้ีองถิ�นั 

ในัก�รจัดทีำ�นัโยบ�ย	 สำนัับสำนุันัให้มีก�ร 

รวมกลุ่มและจัดให้มีก�รข่�นัทีะเบียนั

องค์กรชุัมชันัปิระมงท้ีองถิ�นั	ให้คำ�ปิร่กษ� 

แก่ชุัมชันัปิระมงท้ีองถิ�นัในัก�รจัดก�ร	 

ก�รบำ�รุงรักษ�	 ก�รอนุัรักษ์	 ก�รฟ้�นัฟ้	 

และก�รใช้ัปิระโยชัน์ัจ�กทีรัพย�กรสำตัว์นัำ��	 

รวมทัี�งช่ัวยเหล่อและสำนัับสำนัุนัก�ร 

ดำ�เนิันัง�นั	โครงก�ร	และเผ่ยแพร่คว�มร้้	 

หร่อข้อม้ลข่�วสำ�รเกี�ยวกับก�รจัดก�ร	 

ก�รบำ�รุงรักษ�	 ก�รอนุัรักษ์	 ก�รฟ้�นัฟ้	 

และก�รใช้ัปิระโยชัน์ั	จ�กทีรัพย�กรสัำตว์นัำ��	 

ดั ง นัั� นั เ พ่� อ ใ ห้ ก � ร บ ริ ห � ร จั ด ก � ร 

ด้�นัก�รปิระมงเป็ินัไปิต�มกฎหม�ย 

และหลักธัรรม�ภิบ�ล	 ทีี�มุ่งเน้ันัส่ำงเสำริม	 

สำนัับสำนุันัก�รมีส่ำวนัร่วม	อธิับดีกรมปิระมง 

ไ ด้กำ�หนัดนัโยบ�ยโดยเ ปิิดโอก�สำ 

ให้ผ้้่มีส่ำวนัได้ส่ำวนัเสีำย	 เข้�ม�มีส่ำวนัร่วม	 

ในักระบวนัก�รต่�งๆ	 ของกรมปิระมง

ถ่อเปิ็นัคว�มภ�คภ้มิ ใจอย่�ง ส้ำง สุำด 

ของกรมปิระมง ทีี� แสำดง ใ ห้ เ ห็นั ถ่ ง 

ก�รทีำ�ง�นัโดยย่ดหลักธัรรม�ภิบ�ล	 

เพ่�อปิระโยชัน์ัสุำขของปิระชั�ชันัเป็ินัหลัก	 

สำ�ม�รถเป็ินัทีี�ไว้ว�งใจและเป็ินัทีี�พ่�ง 

ของปิระชั�ชันัได้อย่�งแท้ีจริง	ด้วยคว�ม 

ตั�งใจของบุคล�กรกรมปิระมง	 ทีี�พร้อม

ย่นัหยัด เคี ย ง ข้ �งคนัไทียทุีก วิกฤต	 

เพ่�อยกระดับคุณ์ภ�พชัีวิตของปิระชั�ชันั 

และพัฒนั�ปิระเทีศให้ก้�วหนั้�อย่�งมั�นัคง 

และยั�งย่นัต่อไปิ	ตลอดระยะเวล�ทีี�ผ่่�นัม�	 

กรมปิระมงในัฐ�นัะหน่ัวยง�นัของภ�ครัฐ	 

สัำงกัดกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์ 

ทีี�มีภ�รกิจสำำ�คัญ่เกี�ยวกับ	 ก�รศ่กษ�	 

วิจัย	 และพัฒนั�ด้�นัก�รปิระมงเพ่�อก�ร 

จัดก�รทีรัพย�กรปิระมง	 ควบคุม 

ก�รทีำ�ปิระมง	 และ	 ก�รผ่ลิตสัำตว์นัำ��

และผ่ลิตภัณ์ฑ์์ปิระมงทีี� มีม�ตรฐ�นั

ถ้กสุำขอนั�มัย	 ให้มีปิริม�ณ์เพียงพอ

ต่อก�รบริโภคภ�ยในัปิระเทีศ	 และ 

สำ�ม�รถแข่งขันัในัตล�ดโลก	 คณ์ะผ้้่บริห�ร 

และบุคล�กรของกรมปิระมงได้นัำ�ก�ร 

บริห�รร�ชัก�รแบบมีส่ำวนัร่วมม�ถ่อปิฏิิบัติ 

ม� ตั� งแ ต่อ ดีต 	 มีก�รกำ�หนัดกลไก	 

แนัวที�งทีี�เอ่�อให้เคร่อข่�ย	 ทัี�งภ�ยในั 

และภ�ยนัอกเข้�ม�มีส่ำวนัร่วมในัก�ร 
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ข่าวท่ี่�น่่าสำน่ใจ้



ตั�งแต่กระบวนัก�รออกกฎ	 ก�รแก้ไข

กฎหม�ยลำ�ดับรอง	 ก�รดำ�เนัินัโครงก�ร	 

ก�รดำ�เนิันักิจกรรม	 และดำ�เนิันัก�ร 

ในัทุีกกระบวนัก�รอย่�งเปิิดเผ่ย	โปิร่งใสำ	 

รวมถ่งให้สำร้�งและขย�ยเคร่อข่�ย

คว�มร่วมม่อทัี�งจ�กภ�ครัฐ	 เอกชันั	 

องค์กร	 ทัี�งในัปิระเทีศและต่�งปิระเทีศ

จำ�นัวนัม�ก	 จนัเกิดเคร่อข่�ย	 คว�มร่วม

ม่อทีี�เข้มแข็ง	เช่ันั	เคร่อข่�ยชุัมชันัปิระมง

ท้ีองถิ�นัทีี�ได้ข่�นัทีะเบียนัองค์กรชุัมชันั

ปิระมงท้ีองถิ�นัครอบคลุมทัี�ง	77	 จังหวัด

ทัี�วปิระเทีศ	 เคร่อข่�ยผ้้่ช่ัวยเหล่อก�ร

ปิฏิิบัติง�นัของพนัักง�นัเจ้�หน้ั�ทีี�	(ชัปิพ. 

ปิระมง)	เคร่อข่�ยปิระมงอ�สำ�	เป็ินัต้นั

	 ผ่ลจ�กก�รนัำ�ก�รบริห�รร�ชัก�ร

แบบมีส่ำวนัร่วมม�ถ่อปิฏิิบัติทัี�วทัี�งองค์กร	

ทีำ�ให้กรมปิระมงได้รับร�งวัลเลิศรัฐสำ�ข�

ก�รบริห�รร�ชัก�รแบบมีส่ำวนัร่วม	 จ�ก

สำำ�นัักง�นัพัฒนั�ระบบร�ชัก�ร	 (ก.พ.ร)	 

ม�อย่�งต่อเน่ั�องได้แก่	 ปีิ	 พ.ศ.	 2557	 

ได้รับร�งวัลจ�กโครงก�รพัฒนั�ปิระมง

ทีะเลไทีย	 ปีิ	 พ.ศ.2558	 ได้รับร�งวัล 

จ�กโครงก�รธันั�ค�รป้ิม้�	 ปีิ	 พ.ศ.2559	

ได้รับร�งวัลจ�กโครงก�รเสำริมสำร้�งก�ร

มีส่ำวนัร่วมบริห�รจัดก�รปิระมงโดย

บ้รณ์�ก�รภ�ครัฐกับชุัมชันัในัอ่�งเก็บนัำ��

เข่�อนันัำ��อ้นั	 ปีิ	 พ.ศ.2560	 ได้รับร�งวัล

จ�กโครงก�รส่ำงเสำริมก�รพัฒนั�ก�ร 

มีส่ำวนัร่วม	 ของชุัมชันัในัก�รบริห�ร

จัดก�รทีรัพย�กรปิระมง	 ปีิ	 พ.ศ.2561 

ได้รับร�งวัลจำ�นัวนั	3	ร�งวัล	จ�กโครงก�ร

ส่ำงเสำริมก�รมีส่ำวนัร่วมของชุัมชันัปิระมง

กลุ่มปิระมงพ่�นับ้�นัเร่อเล็กหนัองแฟบ	 

โครงก�รธันั�ค�รผ่ลผ่ลิตเกษตรด้�นั

ปิระมงบ้�นัซัึ่บสำมบ้รณ์์จังหวัดบุรีรัมย์	 

และโครงก�รมีส่ำวนัร่วมในัก�รกำ�หนัด

ม�ตรก�รปิิดอ่�วไทียตอนักล�ง	 ปีิ	 พ.ศ. 

2562	 ได้รับร�งวัลจำ�นัวนั	 2	 ร�งวัล	 

จ�กโครงก�รอนุัรักษ์กุ้งก้�มกร�มลุ่มนัำ��สำวี	 

และโครงก�รส่ำงเสำริมและพัฒนั�ก�ร	 

มีส่ำวนัร่วมของชุัมชันัในัโครงก�รธันั�ค�ร

ปิล�ชุัมชันัหนัองค้	 จังหวัดนัครร�ชัสีำม�	 

ปีิ	 พ.ศ.	 2563	 ได้รับร�งวัล	 จำ�นัวนั	 

2	 ร�งวัลจ�กผ่ลง�นัล้กอ�อดเงินัล้�นั 

เพิ�มคุณ์ภ�พชัีวิตเกษตรกรหนัองแต้	 

และโครงก�รธันั�ค�รผ่ลผ่ลิตสัำตว์นัำ��

แบบมีส่ำวนัร่วมแหล่งนัำ��ชุัมชันัหนัองอีเริง	 

จังหวัดชััยภ้มิ	 และแหล่งนัำ��หนัองก่�นั- 

สุำขสำำ�ร�ญ่	จ.หนัองบัวลำ�ภ้	ปีิ	พ.ศ.	2564	 

ได้รับร�งวัลจำ�นัวนั	3	ร�งวัล	จ�กผ่ลง�นั

หนัองบัวพัฒนั�ชั�วปิระชั�ร่วมใจ	ชุัมชันั

ก้�วไกลสำร้�งร�ยได้จ�กก�รมีส่ำวนัร่วม	 

ผ่ลง�นัปิล�ของพ่อหล่อเลี�ยงชีัวิตพิชิัต

คว�มจนัคนัท่ี�ข้�ม	 และผ่ลง�นัอนุัรักษ์

พันัธ์ุัปิล�ปิระจำ�ถิ�นับริเวณ์พ่�นัทีี�ต้นันัำ��ม้ล	 

ปีิ	 พ.ศ.	 2565	 ได้รับร�งวัลจำ�นัวนั	 2	

ร�งวัล	 จ�กผ่ลง�นัห้วยถำ��มด	 หนัองพัง

แหล่งนัำ��ฝั�งโขง	 เช่ั�อมโยงเคร่อขย�ยผ่ล

ธันั�ค�รสัำตว์นัำ��	และผ่ลง�นักุ้งก้�มกร�ม

สำร้�งอ�ชีัพเพิ�มร�ยได้	 ก้�วข้�มคว�มจนั	 

ของคนัเข่�อนัอุบลรัตน์ั	 นัอกจ�กนีั�กรมปิระมง 

ได้เสำริมสำร้�งคว�มร่วมม่อกับเกษตรกร	 

ทีำ�ให้เกษตรกรได้รับร�งวัลเลิศรัฐสำ�ข� 

หุ้นัส่ำวนัคว�มร่วมม่อ	ได้แก่นั�ยสุำทีธิั	มะหะเล�	 

(ก�รดำ�เนิันัง�นัของสำม�คมเพ�ะเลี�ยง

ปิล�ทีะเลไทีย)	 และนั�งหน้ัแดง	 ทีองใบ	 

(โครงก�รธันั�ค�รผ่ลผ่ลิตเกษตรด้�นัปิระมง 

บ้�นัซัึ่บสำมบ้รณ์์จังหวัดบุรีรัมย์)	 ในัปีิ	 

พ.ศ.	2561	และปีิ	พ.ศ.	2562	ต�มลำ�ดับ

	 ร�งวัลเลิศรัฐทีี�คณ์ะกรรมก�รพัฒนั�

ระบบร�ชัก�ร	 (ก.พ.ร.)	 มอบให้หน่ัวย

ง�นัภ�ครัฐ	 เพ่�อเป็ินัก�รยกย่องเชิัดช้ั

หน่ัวยง�นัทีี� ไ ด้ มุ่งมั�นัปิฏิิบัติร�ชัก�ร 

จนัปิระสำบคว�มสำำ�เร็จ	 มีคว�มเป็ินัเลิศ

แห่งหน่ัวยง�นัภ�ครัฐทัี�งปิวง	 ทีี�ได้มุ่งมั�นั

ปิฏิิบัติร�ชัก�รจนัปิระสำบคว�มสำำ�เร็จ	 

มีผ่ลก�รดำ�เนิันัก�รทีี�เป็ินัเลิศทัี�งในัด้�นั

ก�รเพิ�มปิระสิำทีธิัภ�พ	 ก�รให้บริก�ร 

ภ�ครัฐ	 ก�รพัฒนั�คุณ์ภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ยในัองค์กร	 และเปิิดระบบ

ร�ชัก�รให้ภ�คีเคร่อข่�ยทุีกภ�คส่ำวนั 

เข้�ม�มีส่ำวนัร่วม	โดยคำ�น่ังถ่ง	ปิระโยชัน์ั

ส้ำงสุำดของปิระชั�ชันัเป็ินัทีี�ตั�ง	รวมทัี�งสำร้�ง

คว�มภ�คภ้มิใจ	ของบุคล�กรทีี�มีส่ำวนัร่วม 

ในัก�รขับเคล่�อนั	หร่อผ่ลักดันัก�รดำ�เนิันัง�นั 

ให้ปิระสำบคว�มสำำ�เร็จ	จ�กคว�มพย�ย�ม

และมุ่งมั�นัปิฏิิบัติร�ชัก�รจนัปิระสำบ 

คว�มสำำ� เร็จของคณ์ะผ้้่บริห�รและ 

บุคคล�กรของกรมปิระมง	 ทีี� ร่วมกันั 

ขับเคล่�อนัก�รทีำ�ง�นัทีี�ได้ มุ่งมั�นัมุ่งส่้ำ 

ก�รเป็ินัองค์กรทีี�เป็ินัเลิศ	จนัทีำ�ให้บรรลุ 

ผ่ลสำำ�เร็จจนัเห็นัผ่ลเชิังปิระจักษ์	กรมปิระมง 

ขอมุ่งมั�นัทีำ�ง�นัเพ่�อพัฒนั�คุณ์ภ�พ 

ก�รให้บริก�รปิระชั�ชันั	 และขับเคล่�อนั 

ภ�คก�รปิระมงให้เกิดคว�มมั�นัคงและ 

ยั�งย่นั	 เพ่�อปิระโยชัน์ัสุำขของปิระชั�ชันั

เป็ินัหลัก	 สำ�ม�รถเป็ินัทีี�ไว้ว�งใจและ 

เป็ินัพ่�งของปิระชั�ชันัได้อย่�งแท้ีจริง	 

ต่อไปิ...อธิับดีกรมปิระมงกล่�ว
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ข�าวที�น�าสนใจ



รึาคาขายปล่ก	(เงิน่สำด)	พัิน่ธ์ุิสุำกรึ	ไก่และเป็ดใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
หน่ัวย	:	บ�ที/ตัว

รายการ
2564 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สู่.ค. ก.ย. ต.ค.

ล้กสุำกรขุนั 1,800	 2,431	 2,732	 3,644	 3,048	 2,856	 3,236	 3,513	 3,600	 3,600	 3,600	 3,600	 3,600	

ล้กไก่ไข่อ�ยุ	1	วันั 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00	 26.00	 27.54	 28.00	 28.00	

ล้กไก่เน่ั�ออ�ยุ	1	วันั 7.38	 12.04	 12.82	 15.26	 15.50	 15.50	 15.50	 15.50	 16.33	 17.92	 19.50 19.50 19.50

ล้กเป็ิดไข่ซีึ่พี 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

ท่�มา :	สำม�คมผ้้่ผ่ลิตอ�ห�รสัำตว์ไทีย

รึาคาขายส่ำง	(เงิน่สำด)	อาหารึสัำตว์สำำาเร็ึจ้ร้ึปใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯ
หน่ัวย	:	บ�ที/30	ก.ก.

รายการ
2564 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สู่.ค. ก.ย. ต.ค.

หั่วอาห่าร 

ไก่รุ่นั	-	เน่ั�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

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

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

หม้เล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หม้รุ่นั 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หม้เน่ั�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็ิดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาห่ารสู่ำาเร็จร่ปผง 

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

อาห่ารสู่ำาเร็จร่ปเม็ด

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

หม้เล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หม้รุ่นัขุนั 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หม้เน่ั�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็ิดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท่�มา :	www.cpffeed.com

รึาคาขายส่ำง	(เงิน่สำด)	ปุ๋ยท่ี่�สำำาคัญใน่ตลาดกรุึงเที่พิฯรึายเด่อน่
หน่ัวย	:	บ�ทีต่อตันั

ชื่นิดปุ�ย
2564 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม่.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สู่.ค. ก.ย. ต.ค.

21	-	0	-	0 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400 16,750 15,000 13,650 14,933 14,933 14,933 14,933

46	-	0	-	0 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000 28,000 32,250 30,500 25,500 26,133 26,100 26,100 26,100

16	-	20	-	0 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433 18,250 24,500 24,500 23,250 23,450 23,500 23,500 23,500

16	-	16	-	8 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000 19,800 23,750 24,100 23,967 24,567 24,733 24,733 24,733

15	-	15	-	15 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900 27,250 27,000 27,167 27,300 27,833 28,000 28,000

13	-	13	-	21 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500 19,500 - - 24,700 25,900 27,500 27,800 27,800

ท่�มา :	สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร
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รึาคาปัจ้จั้ยการึผู้ลิต



สศท.2	ร่ื่วมการื่ปัรื่ะชุมหาร่ื่อร่ื่วมกับคลัิสเตอร์ื่สภาอุตสาหกรื่รื่ม		
เพ่ิ�อขั่บเคล่ิ�อน่อุตสาหกรื่รื่มเกษตรื่ใน่รื่ะยะ	5	ปีั	(พิ.ศ.2566	-	2570)

	 วันัทีี�	1	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�ยปิระเสำริฐศักดิ�	แสำงสัำทีธั�	ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	2	พิษณุ์โลก	(สำศที.2)	พร้อมด้วย	 
นั�ยธีัรชััย	 จันัทีรอินัทีร์	 ผ้้่อำ�นัวยก�รสำ่วนัแผ่นัพัฒนั�เศรษฐกิจก�รเกษตร	 และนั�งสำุธั�ทีิพย์	 ศรีสำรรพกิจ	 นัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยและแผ่นั 
ชัำ�นั�ญ่ก�รพเิศษ	เข้�ร่วมก�รปิระชัมุห�ร่อร่วมกับคลสัำเตอรส์ำภ�อตุสำ�หกรรม	เพ่�อขับเคล่�อนัอตุสำ�หกรรมเกษตรในัระยะ	5	ปีิ	(พ.ศ.2566-2570)	 
ภ�ยใต้คณ์ะอนุักรรมก�ร	 กรกอ.	 ภ�คเหน่ัอ	 ในัก�รนีั�	 ทีี�ปิระชุัมได้คัดเล่อกสิำนัค้�เกษตร	 ดังนีั�	 อ้อยโรงง�นั	 ชั�	 ก�แฟ	 มะม่วง	 กล้วยหอม	 
ขิง	 และสำมุนัไพร	 เพ่�อจัดทีำ�ข้อม้ลนัำ�เสำนัอต่อทีี�ปิระชุัมคณ์ะกรรมก�ร	 กรกอ.แห่งปิระเทีศไทีย	 ในัวันัทีี�	 7	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 โดยมี 
นั�ยสุำพจน์ั	หวังปิรีด�เลิศกุล	ปิระธั�นัสำภ�อุตสำ�หกรรมภ�คเหน่ัอ	เป็ินัปิระธั�นัก�รปิระชุัมดังกล่�ว

สศท.	3	เข่�าร่ื่วมปัรื่ะชุมคณะกรื่รื่มการื่ขั่บเคล่ิ�อน่งาน่ดุ�าน่การื่เกษตรื่
รื่ะดัุบจังหวัดุน่ครื่พิน่ม	ครัื่�งท่�	2/2565	

		 วันัทีี�	 28	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 นั�งสำ�วอุษ�	 โทีณ์ผ่ลินั	 ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตรทีี�	3	(สำศที.3)	ได้เข้�ร่วมปิระชัมุคณ์ะกรรมก�รขบัเคล่�อนัง�นัด�้นัก�รเกษตรระดบั
จังหวัดนัครพนัม	 ครั�งทีี�	 2/2565	 ซ่ึ่�งมีนั�งสำ�วอรอนังค์	 วงศ์ดี	 นัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยและ 
แผ่นัชัำ�นั�ญ่ก�ร	 รักษ�ร�ชัก�รแทีนัเกษตรและสำหกรณ์์จังหวัดนัครพนัมเปิ็นัปิระธั�นั	 
ณ์	 ห้องปิระชุัมสำำ�นัักง�นัเกษตรและสำหกรณ์์	 ศ�ล�กล�งจังหวัดนัครพนัม	 (หลังเก่�)	 
โดยในัก�รปิระชัมุ	ผ้้่อำ�นัวยก�ร	สำศที.3	ได้ชีั�แจงทีำ�คว�มเข้�ใจ	ตอบขอ้ซึ่กัถ�มและและรบัฟงั 
คว�มคิดเห็นั	 ของหน่ัวยง�นัในัจังหวัด	 เกี�ยวกับก�รดำ�เนิันักิจกรรมสำำ�คัญ่	 2	 กิจกรรม 

ทีี�จะนัำ�ม�ส่้ำก�รเช่ั�อมโยงก�รใช้ัปิระโยชัน์ัเชิังนัโยบ�ยด้�นัก�รเกษตร	ทัี�งในัระดับจังหวัดและปิระเทีศ	ค่อ	1)	ก�รสำำ�รวจและจัดเก็บชุัดข้อม้ล	
และคว�มตอ้งก�รใช้ัข้อม้ล	ซ่ึ่�งเปิน็ัแบบฟอรม์ออนัไลนั	์(Web	form	Survey)	ต�มม�ตรฐ�นัก�รจดัทีำ�ชุัดขอ้ม้ล	(Meta	Data)	สำำ�นัักง�นัพฒันั�
รัฐบ�ลดิจิทัีล	(องค์ก�รมห�ชันั)	(สำพร.)	โดยจะเป็ินัดำ�เนิันัก�รต่อเน่ั�องม�จ�กก�รพัฒนั�	Big	Data	ในัภ�พรวมระดับปิระเทีศของศ้นัย์ข้อม้ล
เกษตรแห่งชั�ติ	เช่ั�อมโยงม�ส่้ำก�รจัดเตรียมจัดทีำ�	Big	Data	ด้�นัเกษตรระดับจังหวัด	และ	2)	ก�รจัดทีำ�ปิฏิิทิีนัผ่ลผ่ลิตสิำนัค้�เกษตรร�ยเด่อนั
ระดับจังหวัดเพ่�อก�รบริห�รจัดก�รด้�นัคว�มมั�นัคงอ�ห�รและโภชันั�ก�ร	ปีิ	2565	เป็ินัโปิรแกรมทีี�จัดสำร้�งโดยสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	
และกำ�หนัดให้หน่ัวยง�นั	กษ	ดำ�เนิันัก�รสำำ�รวจและบันัท่ีกข้อม้ลด้�นับริห�รจัดก�รสิำนัค้�ทีี�เป็ินัอ�ห�รของจังหวัดตั�งแต่ระดับตำ�บลเป็ินัร�ยปีิ	 
ข้อม้ลทีี�ได้จ�กก�รปิระมวลผ่ลจะแสำดงให้เห็นัถ่งปิริม�ณ์ก�รผ่ลิต	 พ่�นัทีี�	 เกษตรกร	 ก�รกระจ�ยก�รบริโภคผ่ลผ่ลิตภ�ยในัและภ�ยนัอก 
จังหวัด	ก�รค�ดก�รณ์์ผ่ลผ่ลิต	รวมทัี�งทิีศที�งก�รพัฒนั�และคว�มเพียงพอในัก�รว�งแผ่นัก�รบริโภคของปิระชั�กรในัจังหวัด
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แวะเย่�ยม	สำศที่.



สศท.5	ลิงพ่ิ�น่ท่�ตรื่วจเย่�ยมวิสาหกิจชุมชน่	กลุ่ิมเกษตรื่พิอเพ่ิยงหน่องตาเพ็ิง		อำาเภอสตึก		จังหวัดุ	บุร่ื่รัื่มย์
	 วันัทีี�		10		พฤศจิก�ยนั		2565		นั�งสุำจ�รีย	์พิชั�	ผ่้	้อำ�นัวย	ก�รสำำ�	นัักง�	นัเศรษฐ	กจิ	ก�รเกษตร	ทีี�		5		นัครร�ชัสีำม�	(สำศที.5)	พร้อมดว้ยเจ้�หน้ั�ทีี�ส่ำวนัวจัิย 
และ	ปิระเมินัผ่ล		 สำศที.5	 ร่วมกับเจ้�หน้ั�ทีี�	 สำำ�นัักง�นัปิศุสัำตว์	จังหวัด	บุรีรัมย์		 และสำำ�นัักง�นั	เกษตรและสำหกรณ์์	จังหวัด	บุรีรัมย์		 ลงพ่�นัทีี� 
ตรวจเยี�ยมวิสำ�หกิจชุัมชันั	กลุ่มเกษตรพอเพียงหนัองต�เพ็ง		 อำ�เภอสำต่ก		 จังหวัด	บุรีรัมย์		 เพ่�อให้คำ�แนัะนัำ�	ก�รเสำนัอโครงก�ร	เพิ�มอัตร� 
ก�รผ่ลิตโคเน่ั�อ		 เพ่�อขอรับก�รช่ัวยเหล่อและสำนัับสำนุันั	เงินัก้้	จ�กกองทุีนัปิรับโครงสำร้�งก�รผ่ลิตภ�คเกษตร	 เพ่�อเพิ�มขีดคว�มสำ�ม�รถ 
ในัก�รแข่งขันัของปิระเทีศ		 กองทุีนั	 FTA	 ต�มมติทีี�ปิระชัุม	คณ์ะอนัุกรรมก�รพัฒนั�ก�รเกษตร	และสำหกรณ์์		 ระดับจังหวัด		 (อพก.)		 จังหวัด
บุรีรัมย์	ในัก�รนีั�ได้เยี�ยม	ชัมฟ�ร์มโคขุนั	 Thai	 Red	 Farm	ของนั�ยสำ�นันั	 กันัรัมย์		 ซ่ึ่�งเป็ินัผ้้่รับซ่ึ่�อโคขุนัในัพ่�นัทีี�จังหวัดบุรีรัมย์		 เพ่�อนัำ�ข้อม้ล 
	ไปิใช้ัในัก�รว�งแผ่นั	ก�รพัฒนั�และส่ำงเสำริมก�รเลี�ยงโคเน่ั�อ	ในัพ่�นัทีี�	จังหวัดบุรีรัมย์	และกลุ่มจังหวัดนัครชััยบุรินัทีร์		 ภ�ยใต้หลักก�รตล�ด 
นัำ�ก�รผ่ลิต	ต่อไปิ
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.6	เข่�าร่ื่วมปัรื่ะชุมคณะกรื่รื่มการื่ขั่บเคล่ิ�อน่งาน่ดุ�าน่การื่เกษตรื่รื่ะดัุบจังหวัดุ	
จังหวัดุน่ครื่น่ายก	ครัื่�งท่�	5/2565

	 วันัทีี�	 3	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�งธีัร�รัตน์ั	 สำมพงษ์	 รักษ�ร�ชัก�รแทีนั	 ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	 6	 ชัลบุรี	 (สำศที.6)	 
เข้�ร่วมปิระชุัมคณ์ะกรรมก�รขับเคล่�อนัง�นัด้�นัก�รเกษตรระดับจังหวัด	จังหวัดนัครนั�ยก	ครั�งทีี�	5/2565	ณ์	ห้องปิระชุัมสำำ�นัักง�นัเกษตรและสำหกรณ์์ 
จังหวัดนัครนัครนั�ยก	โดยมี	นั�ยสำมชั�ย	จงบัญ่ญั่ติ	เกษตรและสำหกรณ์์จังหวัดนัครนั�ยก	เป็ินัปิระธั�นัก�รปิระชุัมเพ่�อทีร�บ	1)	ผ่ลก�รดำ�เนิันัง�นั 
ต�มนัโยบ�ยและโครงก�รสำำ�คัญ่ของกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์ของจังหวัดนัครนั�ยก	ปีิงบปิระม�ณ์	2565	2)	แนัวที�งก�รขับเคล่�อนัง�นั	 
ปีิงบปิระม�ณ์	2566	3)	แผ่นัก�รตรวจร�ชัก�รและก�รขับเคล่�อนัง�นั	ปีิ	2566	โดยกำ�หนัดสิำนัค้�ในัก�รขับเคล่�อนัแบบบ้รณ์�ก�ร	6	สิำนัค้�	 
ได้แก่	 มะยงชัิด	 มะดันั	 ปิล�นัิล	 ล้กปิล�ดุก	 ไข่ไก่	 และกระบ่อ	 4)	 แนัวที�งก�รปิฏิิบัติของคณ์ะทีำ�ง�นัขับเคล่�อนัง�นัด้�นัก�รเกษตร 
ระดับอำ�เภอ	 มีเร่�องเพ่�อพิจ�รณ์�	 1)	 คำ�สัำ�งแต่งตั�งคณ์ะกรรมก�รศ้นัย์เรียนัร้้ก�รเพิ�มปิระสิำทีธิัภ�พก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตรระดับอำ�เภอ	 
2)	ก�รรับรองแปิลงใหญ่่	ปีิงบปิระม�ณ์	2566	จำ�นัวนั	2	แปิลง	ค่อ	แปิลงใหญ่่มะยงชิัด	ตำ�บลดอนัยอ	อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก	และแปิลงใหญ่่
มะดันั	ตำ�บลท่ี�ทีร�ย	อำ�เภอเม่องนัครนั�ยก

สศท.8	จัดุปัรื่ะชุมคณะทำางาน่พัิฒน่าคุณภาพิ	
ข่�อม้ลิปัริื่มาณการื่ผลิิตสิน่ค�าเกษตรื่	
ดุ�าน่พ่ิชภาคใต�	ครัื่�งท่�	2/2565

	 วันัทีี�	 10	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 นั�ยนิักร	 แสำงเกตุ	 ผ้้่อำ�นัวยก�ร 
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี� 	 8	 สุำร�ษฎร์ธั�นีั	 (สำศที.8)	 
เป็ินัปิระธั�นัก�รปิระชัุมคณ์ะทีำ�ง�นัพัฒนั�คุณ์ภ�พข้อม้ลปิริม�ณ์ 
ก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตรด้�นัพ่ชัภ�คใต้	 ครั�งทีี� 	 2/2565	 และ 
มอบหม�ยให้	 นั�ยธีัรวัต	 มณี์วัต	 ผ้้่อำ�นัวยก�รส่ำวนัสำ�รสำนัเทีศ 
ก�รเกษตร	 นั�งวิรัชันัก	 กลิ�นัสัำมผ่ัสำ	 นัักวิเคร�ะห์นัโยบ�ยและ 

แผ่นัชัำ�นั�ญ่ก�รพิเศษ	 นั�งสำ�วจิรฐ�	 คำ�ร้ญ่	 นัักวิชั�ก�รสำถิติชัำ�นั�ญ่ก�ร	 ส่ำวนัสำ�รสำนัเทีศก�รเกษตร	 เข้�ร่วมปิระชุัมคณ์ะทีำ�ง�นัพัฒนั� 
คุณ์ภ�พข้อม้ลปิริม�ณ์ก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตรด้�นัพ่ชัภ�คใต้	 ครั�งทีี�	 2/2565	 ผ่่�นัระบบ	 ZOOM	 Cloud	Meetings	 ณ์	 ห้องปิระชุัม 
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	 8	 โดยก�รปิระชัุมครั�งนีั�	 ดำ�เนัินัก�รจัดทีำ�และพิจ�รณ์�ข้อม้ลปิริม�ณ์ก�รผ่ลิตสำินัค้�เกษตร 
ด้�นัพ่ชัภ�คใต้	จำ�นัวนั	6	ชันิัด	ได้แก่	ข้�วนั�ปิรัง	ลำ�ไย	ทุีเรียนั	มังคุด	เง�ะ	และลองกอง	ปีิ	2565	ระหว่�งสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	8	 
และ	 9	 ร่วมกับคณ์ะทีำ�ง�นัฯ	 ระดับจังหวัดภ�คใต้	 เพ่�อให้ได้ข้อม้ลทีี�เป็ินัเอกภ�พและมีคว�มถ้กต้องนั่�เช่ั�อถ่อในัก�รเผ่ยแพร่ข้อม้ล 
ก�รเกษตรด้�นัพ่ชัระดับจังหวัดของกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	 และนัำ�ผ่ลก�รพิจ�รณ์�ข้อม้ลดังกล่�วเสำนัอคณ์ะอนัุกรรมก�รพัฒนั� 
คุณ์ภ�พข้อม้ลปิริม�ณ์ก�รผ่ลิตสิำนัค้�เกษตร	ด้�นัพ่ชั	ต่อไปิ
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สศท.9	จัดุปัรื่ะชุมข่�ารื่าชการื่	ล้ิกจ�างปัรื่ะจำา	แลิะพินั่กงาน่รื่าชการื่	ปัรื่ะจำาเดุ่อน่พิฤศจิกายน่	2565	ครัื่�งท่�	11/2565
		 วันัทีี�	 15	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 นั�ยไพฑ้์รย์	 สีำล�พัฒน์ั	 ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	 9	 สำงขล�	 (สำศที.9)	 เป็ินัปิระธั�นั	 
ในัก�รปิระชุัมข้�ร�ชัก�ร	ล้กจ้�งปิระจำ�	และพนัักง�นัร�ชัก�ร	ปิระจำ�เด่อนัพฤศจิก�ยนั	2565	ครั�งทีี�	11/2565	เพ่�อติดต�ม	คว�มก้�วหน้ั� 
ผ่ลก�รดำ�เนิันัง�นัต�มภ�รกจิของ	แต่ละส่ำวนัฯ/ฝ่�ยฯ	และก�รเบกิจ่�ยงบปิระม�ณ์ของ	สำศที.9	ณ์	หอ้งปิระชัมุสำำ�นัักง�นัเศรษฐกจิก�รเกษตรทีี�	9	 
ต�มระเบียบว�ระก�รปิระชุัม	 ดังนีั�	 1)	 ปิระชุัมผ้้่บริห�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ครั�งทีี�	 10/2565	 วันัศุกร์ทีี�	 28	 ตุล�คม	 2565	 
2)	ปิระชุัมคณ์ะกรมก�รจังหวัด	หัวหน้ั�ส่ำวนัร�ชัก�ร	นั�ยอำ�เภอหัวหน้ั�หน่ัวยง�นัรัฐวิสำ�หกิจ	และหัวหน้ั�หน่ัวยง�นัภ�คเอกชันั	ครั�งทีี�	10/2565	 
ปิระจำ�เด่อนัตุล�คม	 2565	 3)	 ร�ยง�นัปิระชัุมคณ์ะกรรมก�รพัฒนั�ระบบร�ชัก�รของสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ครั�งทีี�	 3/2565	 
วันัพุธัทีี�	 26	 ตุล�คม	 2565	 4)ม�ตรก�รปิ้องกันัและลดผ่ลกระทีบที�งลบทีี�อ�จเกิดข่�นัต่อสัำงคมของสำศก.ปิระจำ�ปีิงบปิระม�ณ์	 2566	 
5)	 แผ่นัและผ่ลก�รปิฏิิบัติง�นัของแต่ละส่ำวนั/ฝ่�ย	 ปีิงบปิระม�ณ์	 
พ.ศ.2566	 6)ก�รแลกเปิลี�ยนัเรียนัร้้	 เร่�อง	 ระบบติดต�ม 
ก�รปิฏิิบัติง�นัเจ้�หน้ั�ทีี�	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	 9	 
ปิระจำ�ปีิงบปิระม�ณ์	2566	
	 พร้อมกันันีั�	 บุคล�กรในั	 สำศที.9	 ได้เข้�ร่วมกิจกรรมสำ่งเสำริม 
ก�รมีวินััย	 ใส่ำใจเวล�	 กิจกรรมสำม�ธัิพัฒนั�	 คุณ์ธัรรมจริยธัรรม	 
ต�มโครงก�รคุณ์ธัรรมและคว�มโปิร่งใสำในัก�รดำ�เนิันัง�นั	 
ของหนั่วยง�นัภ�ครัฐ	 (ITA)	 อย่�งพร้อมเพรียงกันั	 ไม่น้ัอยกว่� 
ร้อยละ	80
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สศก.ร่ื่วมแสดุงความยิน่ดุ่วัน่คลิ�ายวัน่สถั่าปัน่า	ธ์.ก.ส.	ครื่บรื่อบ	57	ปีั
		 วันัทีี�	1	พฤศจกิ�ยนั	2565	นั�ยวินิัต	อธิัสุำข	รองเลข�ธักิ�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกจิก�รเกษตร	(สำศก.)	แสำดงคว�มยนิัดีและร่วมบริจ�คสำมทีบทีนุั	 
ศิริร�ชัม้ลนิัธิั	 เพ่�อสำมทีบทีุนัก่อสำร้�งอ�ค�รและก�รจัดซ่ึ่�อเคร่�องม่อที�งก�รแพทีย์สำำ�หรับ	 “ศ้นัย์วิทีย�ก�รเวชัศ�สำตร์ผ้้่ส้ำงอ�ยุระดับชั�ติ”	
เน่ั�องในัโอก�สำครบรอบวันัสำถ�ปินั�ธันั�ค�รเพ่�อก�รเกษตรและสำหกรณ์์ก�รเกษตร	(ธั.ก.สำ.)	ก้�วส่้ำปีิทีี�	57	ปีิ	ณ์	ห้องโถงชัั�นั	2	อ�ค�รที�วเวอร์	 
ธั.ก.สำ.	สำำ�นัักง�นัใหญ่่	กรุงเทีพฯ

สศก.	ร่ื่วมแสดุงความยิน่ดุ่กับปัลัิดุกรื่ะทรื่วงเกษตรื่แลิะสหกรื่ณ์เน่่�องใน่โอกาสเข่�ารัื่บตำาแหน่่งใหม่
		 วันัทีี�	7	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�ยฉันัที�นันัท์ี	วรรณ์เขจร	เลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	พร้อมด้วย	นั�งก�ญ่จนั�	แดงรุ่งโรจน์ั	 
รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 และคณ์ะผ้้่บริห�ร	 ร่วมแสำดงคว�มยินัดี	 นั�ยปิระย้ร	 อินัทีสำกุล	 ในัโอก�สำเข้�รับตำ�แหนั่ง 
ปิลัดกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	โดยเวล�	08.31	นั.	ปิลดักระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	ได้กร�บสัำกก�ระสิำ�งสัำกดิ�สิำทีธิั�ปิระจำ�กระทีรวงเกษตร
และสำหกรณ์์	และในัเวล�	09.00	นั.	คณ์ะผ้้่บริห�รเข้�ร่วมแสำดงคว�มยินัดี	ณ์	ห้องปิระชุัม	115	อ�ค�รกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์
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สศก.	รัื่บรื่างวัลิ	“Excellent	Open	Data	Hub”
		 วันัทีี�	7	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�ยวินิัต	อธิัสุำข	รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
เป็ินัผ้้่แทีนัสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ข่�นัรับร�งวัล	 “Excellent	Open	 Data	 Hub”	 
โดยมี	 ดร.	 ชั�ญ่กฤษ	 เดชัวิทัีกษ์	 ผ้้่ช่ัวยรัฐมนัตรีปิระจำ�สำำ�นัักรัฐมนัตรี	 เป็ินัผ้้่มอบร�งวัล	 
ซ่ึ่�งร�งวัลดังกล่�ว	 สำำ�นัักง�นัพัฒนั�รัฐบ�ลดิจิทัีล	 (องค์ก�รมห�ชันั)	 จัดข่�นั	 มอบร�งวัล 
ให้แก่หน่ัวยง�นัทีี�เปิิดเผ่ยชุัดข้อม้ลเปิิดภ�ครัฐในัโครงก�ร	DIGI	DATA	AWARDS	ณ์	โรงแรม	
Arnoma	Grand	Bangkok	ในัก�รนีั�	นั�งพัชัร�รัตน์ั	ลิ�มสิำริกุล	ผ้้่อำ�นัวยก�รศ้นัย์สำ�รสำนัเทีศ
ก�รเกษตร	และ	ดร.ก�ญ่จนั�	ขวัญ่เม่อง	ผ้้่อำ�นัวยก�รศ้นัย์ข้อม้ลเกษตรแห่งชั�ติ	เข้�ร่วมง�นั 
ในัครั�งนีั�ด้วย	 โอก�สำนีั�	 ดร.ก�ญ่จนั�	 ขวัญ่เม่อง	 ผ้้่อำ�นัวยก�รศ้นัย์ข้อม้ลเกษตรแห่งชั�ติ	 
ได้รวมเสำวนั�	DIGI	TALK	ในัหัวข้อ	Review	and	Preview	ภ�ครัฐไทียกับก�รขับเคล่�อนัด้วย	
Data	พร้อมด้วยวิทีย�กร	ผ้้่ว่�ก�รเคหะแห่งชั�ติ	และ	ผ้้่อำ�นัวยก�รศ้นัยเ์ทีคโนัโลยสีำ�รสำนัเทีศ
และก�รส่ำ�อสำ�ร	สำำ�นัักง�นัปิลัดกระทีรวงก�รคลัง

พิิธ่์	MOU	การื่แลิกเปัล่ิ�ยน่ข่�อม้ลิดุ�าน่การื่เกษตรื่	
แลิะการื่ใช�ไฟ่ฟ่า้	รื่ะหว่าง	สศก.	แลิะ	กฟ่ภ.

		 วันัทีี�	 9	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 (สำศก.)	 ร่วมกับ	 ก�รไฟฟ้� 
ส่ำวนัภ้มิภ�ค	 (กฟภ.)	 จัดพิธีัลงนั�มบันัท่ีกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยก�รแลกเปิลี�ยนัข้อม้ล 
ด้�นัก�รเกษตรและก�รใช้ัไฟฟ้�	 โดยมี	 นั�ยวินิัต	 อธิัสุำข	 รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจ
ก�รเกษตร	และ	นั�ยภ�ณุ์ม�ศ	ลิ�มสุำวรรณ์	รองผ้้่ว่�ก�รก�รไฟฟ้�ส่ำวนัภ้มิภ�ค	เป็ินัผ้้่ลงนั�ม	
พร้อมด้วย	นั�งพัชัร�รัตน์ั	ลิ�มศิริกุล	ผ้้่อำ�นัวยก�รศ้นัย์สำ�รสำนัเทีศก�รเกษตร	และ	นั�ยทีรงวุฒิ	 
ขันัดี	 ผ้้่อำ�นัวยก�รฝ่�ยว�งแผ่นัระบบไฟฟ้�	 ลงนั�มในัฐ�นัะพย�นั	 โดยมีก�รเผ่ยแพร่ผ่่�นั 
ระบบออนัไลน์ั	 ZOOM	Meeting	 ทัี�งนีั�	 บันัท่ีกคว�มเข้�ใจดังกล่�ว	 เป็ินัคว�มร่วมม่อกันั 
ในัก�รแลกเปิลี�ยนัข้อม้ลด้�นัก�รเกษตรจ�กฐ�นัข้อม้ลเกษตรกรกล�ง	(Farmer	ONE)	ของ	 
สำศก.	 และข้อม้ลด้�นัก�รใช้ัไฟฟ้�ของ	 กฟภ.	 สำำ�หรับใช้ัปิระโยชัน์ัในัก�รวิเคร�ะห์ข้อม้ล
ปิระกอบในัง�นัเชิังนัโยบ�ยต่�งๆ	ของภ�ครัฐ	ทีี�เกี�ยวข้องกับด้�นัก�รเกษตร
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สศก.	จัดุกิจกรื่รื่มให�คำาปัรึื่กษาแน่ะน่ำา	เร่ื่�อง	“การื่ปัฏิิบัติงาน่อย่างไรื่ให�วัตถุั่ปัรื่ะสงค์		
ตรื่งตามเป้ัาหมาย	แลิะถ้ั่กต�องตามท่�รื่ะเบ่ยบกำาหน่ดุ”

		 วันัทีี�	11	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�ยฉันัที�นันัที	์วรรณ์เขจร	เลข�ธักิ�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกจิก�รเกษตร	เป็ินัปิระธั�นัเปิิดก�รจดักจิกรรมใหค้ำ�ปิร่กษ� 
แนัะนัำ�	 เร่�อง	 “ก�รปิฏิิบัติง�นัอย่�งไรให้วัตถุปิระสำงค์	 ตรงต�มเป้ิ�หม�ย	 และถ้กต้องต�มทีี�ระเบียบกำ�หนัด”	ณ์	 ห้องปิระชุัม	 3	 ชัั�นั	 3	 
อ�ค�รนัวัตกรรม	สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	และในัร้ปิแบบออนัไลน์ั	 (Zoom	meeting)	 โดยมี	นั�งสำ�วจิร�วรรณ์	สำมคัร	 นัักวิชั�ก�ร
ตรวจสำอบภ�ยในัชัำ�นั�ญ่ก�รพิเศษ	 รักษ�ก�รในัตำ�แหน่ังหัวหน้ั�กลุ่มตรวจสำอบภ�ยในั	 กล่�วร�ยง�นั	 โดยผ้้่เข้�ร่วมกิจกรรมปิระกอบด้วย	 
ผ้้่บริห�รสำำ�นััก/กอง/ศ้นัย/์สำศที.1-12/หนัว่ยง�นัข่�นัตรง	และผ้้่ปิฏิิบัติง�นัทีี�เกี�ยวข้องจ�กหนัว่ยง�นัสำว่นักล�งและสำว่นัภ้มิภ�ค	รวมทัี�งสิำ�นั	76	คนั

สศก.ร่ื่วมพิิธ่์ทอดุผ�าป่ัา	เพ่ิ�อน่�อมเกลิ�าน่�อมกรื่ะหม่อมถั่วายพิรื่ะรื่าชกุศลิแดุ่	
พิรื่ะบาทสมเด็ุจพิรื่ะบรื่มชน่กาธิ์เบศรื่	มหาภ้มิพิลิอดุุลิยเดุชมหารื่าช	บรื่มน่าถั่บพิิตรื่

		 วันัทีี�	15	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�งก�ญ่จนั�	แดงรุ่งโรจน์ั	รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	เข้�ร่วมพิธีัทีอดผ้่�ป่ิ�	เพ่�อน้ัอมเกล้�
น้ัอมกระหม่อมถว�ยพระร�ชักุศลแด่พระบ�ทีสำมเด็จพระบรมชันัก�ธิัเบศร	 มห�ภ้มิพลอดุลยเดชัมห�ร�ชั	 บรมนั�ถบพิตร	 เน่ั�องในัวันัคล้�ย 
วันัสำวรรคต	 และสำมทีบทุีนัโครงก�รทุีนัเล่�เรียนัหลวงสำำ�หรับพระสำงฆ์่ไทีย	 โดยมีนั�ยเฉลิมชััย	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่�ก�รกระทีรวงเกษตร 
และสำหกรณ์์	 เป็ินัปิระธั�นัในัพิธีั	 พร้อมด้วยคณ์ะผ้้่บริห�รและเจ้�หน้ั�ทีี�ในัสัำงกัดกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	 เข้�ร่วมพิธีั	ณ์	 วัดสำระเกศ 
ร�ชัวรมห�วิห�ร	แขวงบ้�นับ�ตร	เขตป้ิอมปิร�บศัตร้พ่�ย	กรุงเทีพมห�นัคร
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สศก.	ลิงพ่ิ�น่ท่�ติดุตามสถั่าน่การื่ณ์	
การื่ผลิิตมะพิรื่�าว	จังหวัดุปัรื่ะจวบค่ร่ื่ขั่น่ธ์์

	 วันัทีี�	23	พฤศจิก�ยนั	2565	นั�ยวินิัต	อธิัสุำข	รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
พร้อมด้วยนั�งพัชัร�รัตนั์	 ลิ�มศิริกุล	 ผ่้้อำ�นัวยก�รศ้นัย์สำ�รสำนัเทีศก�รเกษตร	 นั�งสำ�วศิริพร	 
จ้ปิระจักษ์	 ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	 10	 จังหวัดร�ชับุรี	 และ	 ดร.กฤชั	 
เอี�ยมฐ�นันัท์ี	ผ้้่เชีั�ยวชั�ญ่ด้�นัเศรษฐกิจก�รแปิรร้ปิสิำนัค้�เกษตรและอุสำ�หกรรมเกษตร	ลงพ่�นัทีี�	 
จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 ปิระชัุมชีั�แจงเกษตรกรผ่้้ปิล้กมะพร้�ว	 เพ่�อให้เกษตรกรรับทีร�บถ่ง 
วิธีัก�รสำำ�รวจและผ่ลก�รพย�กรณ์์	พ่�นัทีี�ปิล้ก	ผ่ลผ่ลิตต่อไร่	รวมถ่งคว�มต้องก�รใช้ัสิำนัค้�มะพร้�ว	ปีิ	2565	และปีิ	2566	ณ์	ทีี�ทีำ�ก�รองค์ก�ร
บริห�รส่ำวนัตำ�บลธังชััย	 จ.ปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 โดยวันัทีี�	 19-22	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ร่วมกับ	 กรมพัฒนั�ทีี�ดินั	 
ลงพ่�นัทีี�ตรวจสำอบข้อม้ลติดต�มสำถ�นัก�รณ์์ก�รผ่ลิตมะพร้�วด้วยภ�พถ่�ยด�วเทีียมในัพ่�นัทีี�จำ�นัวนั	190	ตัวอย�่ง	โดยแบ่งเป็ินัก�รตรวจสำอบ
คว�มถ้กต้องภ�คพ่�นัดินัจ�กผ่ลก�รแปิลและวเิคร�ะห์ข้อม้ลจ�กภ�พถ่�ยด�วเทีียมร�ยละเอียดส้ำงและภ�พถ่�ยด�วเทีียมร�ยละเอียดปิ�นักล�ง	 
(Sentinel-2)	 จำ�นัวนั	 150	 ตัวอย่�ง	 และคว�มถ้กต้องของผ่ลก�รจำ�แนักคว�มหนั�แนั่นัเน่ั�อทีี�ย่นัต้นัมะพร้�วในั	 2	 อำ�เภอซ่ึ่�งเปิ็นัแหล่ง 
เพ�ะปิล้กทีี�สำำ�คัญ่ของจังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั	 ได้แก่	 อำ�เภอทัีบสำะแก	 และอำ�เภอบ�งสำะพ�นั	 ตลอดจนัลงพ่�นัทีี�ติดต�มสำอบถ�ม 
ข้อม้ลสำถ�นัก�รณ์์ก�รผ่ลิตจ�กเกษตรกรผ้้่ปิล้กมะพร้�วร่วมกับหน่ัวยง�นัทีี�เกี�ยวข้องในั	จังหวัดปิระจวบคีรีขันัธ์ั
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รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	ร่ื่วมเสวน่าใน่โครื่งการื่ขั่บเคล่ิ�อน่ภารื่กิจดุ�าน่การื่บริื่หารื่จัดุการื่	
เล่ิอกตั�งสมาชิกสภาเกษตรื่กรื่จังหวัดุ	แลิะการื่เล่ิอกสมาชิกสภาเกษตรื่กรื่แห่งชาติ		
“ร่ื่วมส่บสาน่...อุดุมการื่ณ์ท่�ผ่าน่มา...ดุ�วยศรัื่ทธ์า...ส่้การื่เล่ิอกตั�งสภาข่องเกษตรื่กรื่”

		 วันัทีี�	 25	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 ดร.ทัีศนีัย์	 เม่องแก้ว	 รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ร่วมเสำวนั�ในัหัวข้อ	 “เจตนั�รมณ์์	 
บทีบ�ทีหนั�้ทีี�และผ่ลง�นั	สำภ�เกษตรกรแหง่ชั�ต	ิส่้ำก�รพัฒนั�ภ�คเกษตรกรรมของปิระเทีศไทียอย�่งยั�งยน่ั	ในัอนั�คต”	ในัโครงก�รขบัเคล่�อนั
ภ�รกิจด้�นัก�รบริห�รจัดก�รเล่อกตั�งสำม�ชัิกสำภ�เกษตรกรจังหวัดและก�รเล่อกสำม�ชัิกสำภ�เกษตรกรแห่งชั�ติ	 “ร่วมส่ำบสำ�นั...อุดมก�รณ์์ 
ทีี�ผ่่�นัม�...ด้วยศรัทีธั�...ส่้ำก�รเล่อกตั�งสำภ�ของเกษตรกร”	พร้อมด้วยผ้้่ร่วมอภิปิร�ย	อ�ทิีนั�ยปิระพัฒน์ั	ปัิญ่ญ่�ชั�ติรักษ์	ปิระธั�นัสำภ�เกษตรกร
แห่งชั�ติ	 นั�ยอภิศักดิ�	 อังคสิำทีธิั�	 รองปิระธั�นัสำภ�เกษตรกรแห่งชั�ติ	 (คนัทีี�	 1)	 นั�ยสิำทีธิัพร	 จริยพงษ์	 รองปิระธั�นัสำภ�เกษตรกรแห่งชั�ติ	 
(คนัทีี�	 2)	 นั�ยสำรรเสำริญ่	 อัจจุตม�นััสำ	 อดีตเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัก�รปิฏิิร้ปิทีี�ดินัเพ่�อเกษตรกรรม	 นั�ยเดชัรัต	 สุำขกำ�เนิัด	 นัักวิชั�ก�รอิสำระ	 
โดยง�นัดังกล่�ว	 มี	 พลเอก	 ปิระยุทีธ์ั	 จันัทีร์โอชั�	 นั�ยกรัฐมนัตรี	 เป็ินัปิระธั�นั	ณ์	ห้องปิระชัุมว�ยุภักษ์	 โรงแรมเซ็ึ่นัทีร�	 บ�ย	 เซ็ึ่นัที�ร�	 
ศ้นัย์ร�ชัก�รและคอนัเวนัชัันัเซ็ึ่นัเตอร์	กรุงเทีพมห�นัคร
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รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	ร่ื่วมงาน่	สัมมน่าเช่�อมโยงเคร่ื่อข่่าย	
ปัรื่ะธ์าน่ศ้น่ย์ข่�าวชุมชน่รื่ะดัุบจังหวัดุ	ปีั	2566

		 วันัทีี�	 25	 พฤศจิก�ยนั	 2565	 นั�งก�ญ่จนั�	 แดงรุ่งโรจน์ั	 รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ร่วมง�นัสัำมมนั�เช่ั�อมโยง 
เคร่อข่�ยปิระธั�นัศ้นัย์ข้�วชุัมชันัระดับจังหวัด	 ปีิ	 2566	 โดยมี	 ดร.เฉลิมชััย	 ศรีอ่อนั	 รัฐมนัตรีว่�ก�รกระทีรวงเกษตรและสำหกรณ์์	 
เป็ินัปิระธั�นั	พร้อมบรรย�ยพิเศษ	 :	 นัโยบ�ยด้�นัก�รผ่ลิตข้�วและก�รสำร้�ง	 คว�มเข้มแข็งให้แก่องค์กรชั�วนั�	ณ์	 โรงแรมบ�งกอกพ�เลสำ	 
เขตร�ชัเทีวี	กรุงเทีพมห�นัคร

รื่องเลิข่าธิ์การื่	สศก.	ลิงพ่ิ�น่ท่�ติดุตามสถั่าน่การื่ณ์กลุ่ิมแปัลิงใหญ่
กรื่ะเท่ยมบ�าน่น่าปัลิาจาดุ	จ.แม่ฮ่่องสอน่

	 วันัทีี�	28	พฤศจิก�ยนั	2565	ดร.ทัีศนีัย	์เม่องแก้ว	รองเลข�ธิัก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตร	 
พร้อมด้วยนั�ยธัวัชัชััย	เดชั�เชัษฐ์	ผ้้่อำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจก�รเกษตรทีี�	1	เชีัยงใหม่	 
ติดต�มสำถ�นัก�รณ์์เศรษฐกิจก�รเกษตรและก�รขับเคล่�อนัเกษตรกรรมยั�งย่นั	 จังหวัดแม่ฮ่องสำอนั	 
โดยลงพ่�นัทีี�กลุ่มแปิลงใหญ่่กระเทีียมบ้�นันั�ปิล�จ�ด	 ตำ�บลหมอกจำ�แปิ�	 อำ�เภอเม่อง	 จังหวัดแม่ฮ่องสำอนั	 ซ่ึ่�งมีสำม�ชิักทัี�งหมด	 30	 ร�ย	 
พ่�นัทีี�	188	ไร่	ฤด้ก�ลเพ�ะปิล้กเด่อนั	พฤศจิก�ยนั	-	 ธัันัว�คม	เก็บเกี�ยวผ่ลผ่ลิต	เด่อนัมีนั�คม	-	เมษ�ยนั	ค�ดว่�เพ�ะปิล้กแล้วร้อยละ	70	 
ของพ่�นัทีี�โดยกลุ่มแปิลงใหญ่่ฯ	 ดำ�เนิันัก�รปิล้กเป็ินักระเทีียม	 GAP	 ทัี�งหมด	 สำำ�หรับกลุ่มแปิลงใหญ่่กระเทีียมบ้�นันั�ปิล�จ�ด	 ได้ขอ 
งบปิระม�ณ์สำนัับสำนุันัจ�กโครงก�รยกระดับแปิลงใหญ่่ด้วยเกษตรสำมัยใหม่และเช่ั�อมโยงตล�ด	ปีิ	2564	ดำ�เนิันัก�รสำร้�งโรงเร่อนัเก็บผ่ลผ่ลิต 
และจัดซ่ึ่�อรถไถเคร่�องยนัต์ดีเซึ่ล	 ขนั�ดกล�งพร้อมอุปิกรณ์์	 เพ่�อให้บริก�รแก่สำม�ชิัก	 หลังจ�กนัั�นัเยี�ยมชัมวิสำ�หกิจชุัมชันักลุ่มเกษตรกร 
บ้�นันั�ปิล�จ�ด	กลุ่มแปิรร้ปิผ่ลผ่ลิตที�งก�รเกษตรบ้�นันั�ปิล�จ�ด	 โดยกลุ่มฯ	 รับซ่ึ่�อผ่ลผ่ลิตจ�กกลุ่มแปิลงใหญ่่กระเทีียมบ้�นันั�ปิล�จ�ด	 
แปิรร้ปิผ่ลผ่ลิตเป็ินั	 กระเทีียมโทีนัดอง	 กระเทีียมดองนัำ��ผ่่�ง	 กระเทีียมผ่ง	 กระเทีียมผ่งโรยข้�ว	 และผ่งปิรุงรสำกระเทีียม	 ส่ำงจำ�หน่ั�ยให้	 
(ร้�นัเฮ็ดก้อเหลียว)	 ร้�นัค้�ขององค์ก�รบริห�รส่ำวนัจังหวัดแม่ฮ่องสำอนั	 รวมถ่งออกบ้ทีจำ�หน่ั�ยผ่ลิตภัณ์ฑ์์ในัง�นัต่�งๆ	 นัอกจ�กนีั�เยี�ยมชัม 
กลุ่มวิสำ�หกิจชุัมชันับ้�นัถั�วล�ยเส่ำอ	ตำ�บลผ่�บ่อง	อำ�เภอเม่อง	จังหวัดแม่ฮ่องสำอนั	ซ่ึ่�งถั�วล�ยเส่ำอ	เป็ินัสิำนัค้�ทีี�เป็ินัสิำ�งบ่งชีั�ที�งภ้มิศ�สำตร์	:	GI	 
โดยกลุ่มวิสำ�หกิจชุัมชันับ้�นัถั�ว	 ล�ยเส่ำอ	 รับซ่ึ่�อผ่ลผ่ลิตถั�วล�ยเส่ำอ	 ถั�วและง�ชันิัดต่�งๆ	 จ�กเกษตรกร	 นัำ�ม�แปิรร้ปิเป็ินัผ่ลิตภัณ์ฑ์์ต่�งๆ	 
เช่ันั	ถั�วล�ยเส่ำอคั�ว	ถั�วคั�วชันิัดต่�งๆ	ง�เคล่อบนัำ��ต�ล	โดยจำ�หน่ั�ยหน้ั�ร้�นั	ในัพ่�นัทีี�ตำ�บลผ่�บ่อง	และจำ�หน่ั�ยที�งออนัไลน์ั
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