วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำการพั ฒนาภาคเกษตร
และศูนย์กลางสารสนเทศ
การเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565”
พั นธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำแผนพั ฒนา และมาตรการ
ทางการเกษตร รวมทั้งจัดท�ำท่าที และร่วมเจรจา
การค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดท�ำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดท�ำรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒนาการเกษตร
ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพั ฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
1. ยกระดับการจัดท�ำและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
2. พั ฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
3. เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดท�ำนโยบาย มาตรการ และแผนพั ฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

ที่่�ปรึึกษา
บรรณาธิิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิิการ
เจ้าของ
พิ มพ์ ที่
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บรรณาธิการแถลง
เดืือนพฤษภาคม นัับเป็็นเดืือนที่่�มีี
พระราชพิิ ธีีสำำ�คััญของพี่่� น้้องชาวเกษตรกร 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ คืือ
พระราชพิิ ธีีจรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ
ซึ่่�งปีีนี้้�ตรงกัับวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2565
พระราชพิิ ธีีพืืชมงคลจรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ
เป็็นพระราชพิิ ธีีซึ่่�งจััดขึ้้�นเพื่่� อเสริิมสร้้าง
ขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่เกษตรกรของชาติิ
เป็็นการระลึึกถึึงความสำำ�คััญของเกษตรกร
ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจไทย โดยพระราชพิิธีี
พืืชมงคลจรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ
มีีพระราชพิิธีี 2 พิิธีีประกอบด้้วย
พระราชพิิธีพืี ืชมงคล และพระราชพิิธีี
จรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ ซึ่่�งยัังถืือเป็็น
“วัันเกษตรกร” อีีกด้้วย เพื่่�อให้้ผู้�มีี้ อาชีีพ
ทางการเกษตรได้้ระลึึกถึึงความสำำ�คััญ
ของการเกษตร
	ปีีนี้้� กรมการข้้าว ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุุญาต จากพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว นำำ�เมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวทรงปลููก
พระราชทานทั้้�งหมด 6 พัันธุ์์� จำำ�นวน
1,728 กิิโลกรััม นำำ�เข้้าพระราชพิิธีีพืืชมงคล
จรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ ที่่จั� ัดขึ้้�น
ในวัันที่่� 13 พฤษภาคม 65 ประกอบด้้วย
1. ข้้าวขาวดอกมะลิิ 105 ข้้าวเจ้้าที่่�ทนแล้้ง

และทนต่่อสภาพดิินเปรี้้�ยวและดิินเค็็มได้้
คุุณภาพข้้าวสุุก อ่่อนนุ่่�ม มีีกลิ่่�นหอม
2. ข้้าวปทุุมธานีี 1 ข้้าวเจ้้าที่่�ให้้ผลผลิิตสููง
ต้้านทานเพลี้้�ยกระโดดสีีน้ำำ��ตาล
เพลี้้�ยกระโดดหลัังขาว โรคไหม้้ และโรคขอบใบแห้้ง
3. ข้้าว กข 43 ข้้าวเจ้้าที่่�ไม่่ไวต่่อช่่วงแสง
หุุงต้้มรัับประทานดีี สุุกนุ่่�ม มีีกลิ่่�นหอมอ่่อน
ค่่อนข้้างต้้านทานต่่อโรคไหม้้และเพลี้้�ย
กระโดดสีีน้ำำ��ตาล 4. ข้้าว กข 6 ข้้าวเหนีียว
ให้้ผลผลิิตสููงและทนแล้้งดีีกว่่าพัันธุ์์�เหนีียว
สัันป่่าตอง คุุณภาพการหุุงต้้มดีี มีีกลิ่่�น
ต้้านทานโรคใบจุุดสีีน้ำำ�� ตาล 5. ข้้าว กข 78
พัันธุ์์�ข้้าวประเภทพื้้�นนุ่่�ม ลัักษณะเด่่นพิิเศษ
ข้้าวสุุกนุ่่�ม ค่่อนข้้างเหนีียว 6. ข้้าว กข 85
ข้้าวเจ้้าพื้้�นแข็็งไม่่ไวต่่อช่่วงแสง ปลููกได้้
ทั้้�งนาปีีและนาปรััง ทนต่่อสภาพอากาศเย็็น
ให้้ผลผลิิตสููงถึึง 862 กิิโลกรััมต่่อไร่่

สำำ�หรัับพัันธุ์์�ข้้าวพระราชทานทั้้�ง 6 พัันธุ์์�
จะนำำ�ไปบรรจุุซองพลาสติิกเพื่่�อแจกจ่่าย
ให้้ผู้้�สนใจและชาวนา ทั่่�วประเทศ รัับไปเป็็น
มิ่่�งขวััญและสิิริิมงคลในการประกอบอาชีีพ
การเกษตรของประชาชนตามประเพณีีนิิยม
ผู้้�สนใจพัันธุ์์�ข้้าวพระราชทาน สามารถ
สอบถามได้้ที่่� กรมการข้้าว กองเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว
โทร. 0-2561-3794 และศููนย์์เมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว
ทั้้�ง 29 แห่่ง ศููนย์์วิิจััยข้้าวทั้้�ง 27 แห่่ง และ
สถาบัันวิิทยาศาสตร์์ข้้าว จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
นอกจากนี้้� ยัังเปิิดให้้ผู้้�ที่่�สนใจขอรัับเมล็็ดพัันธุ์์�
พระราชทาน ผ่่านการลงทะเบีียนออนไลน์์
ได้้ที่่� https://rice.moac.go.th/
เมื่่�อลงทะเบีียนแล้้ว สามารถไปรัับได้้ที่่�
สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด หรืือสำำ�นัักงาน
เกษตรอำำ�เภอใกล้้บ้้าน หลัังจากวัันที่่�
13 พฤษภาคม 2565 เป็็นต้้นไป

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
>>	อุุตรดิิตถ์์ ขัับเคลื่่�อน BCG Model

3

	ผ่่านกลุ่่�มแปลงใหญ่่ต้้นแบบ ผลิิตถ่่าน
ไบโอชาร์์ทุุเรีียน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
5
>> ‘กลุ่่�มปููทะเลกาญจนดิิษฐ์์’ จ.สุุราษฎร์์ธานีี

	ต้้นแบบการขัับเคลื่่�อน BCG Model
อย่่างยั่่�งยืืน
บทความพิิ เศษ
>>	สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกร

8

48

แวะเยี่่�ยม สศท.
49
>> สศท.1 จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ โครงการ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
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30
32
32
38
42

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
>> งาน “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำำ��

ที่่�จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 22 – 24 เมษายน 2565
ณ ตลาดโคกไร่่ ตำำ�บลพะวง อำำ�เภอเมืือง
	จัังหวััดสงขลา
ราคาปััจจััยการผลิิต

ภาคตะวัันออกพึึงพอใจโครงการยกระดัับ
แปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และ
เชื่่�อมโยงตลาด

	พืืชอาหาร
	พืืชน้ำำ��มััน
	พืืชเส้้นใย
	พืืชอื่่�นๆ
	ปศุุสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์	
	ประมงและผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์น้ำำ�	
�

สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกรภาคตะวัันออกพึึงพอใจโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด

46

และการกระจายสิินค้้าประมงพื้้�นบ้้าน
	สู่่�ผู้้�บริิโภคจัังหวััดสงขลา (Fisherman Market)”

	ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
	สิินค้้าเกษตร กิิจกรรมการพััฒนาเพิ่่�มขีีดความสามารถ
เศรษฐกิิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
ณ โรงแรม ศิิลามณีีรีีสอร์์ท แอนด์์ สปา
	อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
>> สศท.5 ร่่วมลงพื้้�นที่่�ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการพััฒนาศัักยภาพการผลิิตและ
การตลาดโคเนื้้�อสุุริินทร์์วากิิวครบวงจรเพื่่�อ
เพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันให้้เกษตรกร
>> สศท.6 ลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบข้้อมููลเนื้้�อที่่�ปลููกทุุเรีียน
ต.บ่่อเวฬุุ อ.ขลุุง จ.จัันทบุุรีี ร่่วมกัับ
	ศููนย์์สารสนเทศการเกษตร

‘กลุ่่�มปููทะเลกาญจนดิิษฐ์์’ จ.สุุราษฎร์์ธานีี
ต้้นแบบการขัับเคลื่่�อน BCG Model อย่่างยั่่�งยืืน

สศท.9 จััดประชุุมข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ�
และพนัักงานราชการ ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
ครั้้�งที่่� 4/2565
>> สศท.11 ร่่วมพิิธีเี ปิิดงานวัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
เพื่่�อเริ่่�มต้้นฤดููการผลิิตใหม่่ (Field day)
	ด้้านผลไม้้ ณ สวนสัังเวีียนเสรีี หมู่่� 1
	บ้้านหนองผืือ ตำำ�บลหนองผืือ อำำ�เภอเขมราฐ
	จัังหวััดอุุบลราชธานีี
>>

ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
52
>> สศก. ร่่วมพิิธีีรดน้ำำ��ขอพรเนื่่�องในโอกาสเทศกาล

อุุตรดิิตถ์์ ขัับเคลื่่�อน BCG Model ผ่่านกลุ่่�มแปลงใหญ่่ต้้นแบบ ผลิิตถ่่านไบโอชาร์์ทุุเรีียน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2
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	วัันสงกรานต์์ ปีี 2565
>> สศก. ร่่วมงาน “Eastern Monthong Best
Quality เปิิดฤดููกาลหมอนทองภาคตะวัันออก
	ดีีเลิิศที่่�คุุณภาพ ดีีเยี่่�ยมเพื่่�อส่่งออก”
>> การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการติิดตามโครงการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
>> การอบรมหลัักสููตรงานพิิธีกี าร
>> ประชุุมคณะกรรมการนโยบายและบริิหารข้้าว
แห่่งชาติิ (นบข.) ครั้้�งที่่� 1/2565

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

อุุตรดิิตถ์์ ขัับเคลื่่�อน BCG Model ผ่่านกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ต้้นแบบผลิิตถ่่านไบโอชาร์์ทุุเรีียน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

ได้้เน้้นนโยบายขัับเคลื่่�อนภาคเกษตรด้้วย
โมเดลเศรษฐกิิจ BCG Model (BioCircular-Green Economy)
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจสีีเขีียว
โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ “ปรัับเปลี่่�ยนระบบ
การเกษตรของประเทศไทยสู่่� 3 สููง”
คืือ ประสิิทธิิภาพสููง มาตรฐานสููง
และรายได้้สููง ซึ่่�งจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
เป็็นจัังหวััดที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของ สศท.2 ได้้มีีการบููรณาการร่่วมกัับ
หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงเกษตรฯ
สถาบัันการศึึกษา และเครืือข่่าย
ภาคประชาสัังคม ผ่่านกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ผู้้�ปลููกทุุเรีียนของจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์อย่่างเป็็น
รููปธรรม โดยส่่งเสริิมการผลิิต ถ่่านไบโอชาร์์
(Biochar) หรืือ ถ่่านชีีวภาพ จากวััสดุุเหลืือใช้้
ภายในสวนทุุเรีียน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
แนวทางการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ที่่�สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้เศษวััสดุทุ างการ
เกษตรอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งสามารถ
ลดปริิมาณขยะที่่�เป็็นปััญหาและส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้เป็็นอย่่างมาก
สำำ�หรัับสถานการณ์์ภาพรวมการผลิิต
ทุุเรีียนของจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ปีี 2565
(ข้้อมููลพยากรณ์์ ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565)
พบว่่า มีีเนื้้�อที่่�ยืืนต้้น 42,813 ไร่่ เนื้้�อที่่�ให้้ผล
37,113 ไร่่ ผลผลิิตรวม 27,092 ตััน
แหล่่งผลิิตสำำ�คััญอยู่่�ที่่�อำำ�เภอลัับแล
อำำ�เภอท่่าปลา และอำำ�เภอเมืือง
โดยจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์มีีกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ทุุเรีียน จำำ�นวน 2 แปลง ได้้แก่่ กลุ่่�มแปลง
ใหญ่่ทุุเรีียน บ้้านด่่านนาขาม และ
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ทุุเรีียนเมืืองลัับแล มีีพื้้�นที่่�
รวม 761 ไร่่ ซึ่่�งจากการลงพื้้�นที่่�ของ สศท.2
พบว่่า กลุ่่�มแปลงใหญ่่ทุุเรีียนเมืืองลัับแล
ซึ่่�งเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตสิินค้้าเกษตร (ศพก.) นัับเป็็น

ต้้นแบบการขัับเคลื่่�อนนโยบาย BCG
Model อย่่างเป็็นรููปธรรม นำำ�มาใช้้ปฏิิบััติิ
จริิงภายในสวนเมื่่�อประมาณกลางปีี 2564
โดยนำำ�วัสดุ
ั ุเหลืือใช้้จากสวนทุุเรีียนมาผลิิต
ถ่่านไบโอชาร์์เพื่่�อนำำ�กลัับไปใช้้ในการฟื้้�นฟูู
สภาพดิิน กัักเก็็บน้ำำ�� และอาหารในดิิน
และเป็็นที่่�อยู่่�ให้้กัับจุุลิินทรีีย์์ภายในสวน
ซึ่่�งผลสำำ�เร็็จในระยะต่่อไปคาดว่่าจะช่่วย
ลดต้้นทุุนและเพิ่่�มปริิมาณผลผลิิตได้้
เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดปััญหาขยะ
จากเปลืือกทุุเรีียน และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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การเผาถ่่านชีีวภาพเกษตรกรสามารถนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตรอื่่�นๆ อาทิิ ลองกอง มะขาม มะม่่วงหิิมพานต์์
ฟางข้้าว ซัังข้้าวโพด กิ่่�งไม้้ ไม้้ฉำำ�ฉา
และไม้้ยููคาลิิปตััส มาใช้้ในการผลิิตได้้อีกด้
ี ้วย
ซึ่่�งจะช่่วยลดปััญหาขยะที่่�ทิ้้�งตามสถานที่่�ต่่างๆ
โดยเฉพาะเปลืือกทุุเรีียนที่่�มีีมากถึึง 2 ใน 3 ของปริิมาณ
ทุุเรีียนทั้้�งหมด เป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
	ปััจจุุบัันกลุ่่�มแปลงใหญ่่ทุุเรีียนเมืืองลัับแล
ตั้้�งอยู่่� ณ หมู่่�ที่่� 10 ตำำ�บลฝายหลวง
อำำ�เภอลัับแล จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ เริ่่�มดำำ�เนิินการ
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก
121 ราย พื้้�นที่่�รวม 393 ไร่่ โดยมีี
นายชยพล รัังสฤษฎ์์นิิธิกุิ ลุ เป็็นประธาน
แปลงใหญ่่ โดยในปีี 2565 คาดว่่าผลผลิิต
ทุุเรีียนทั้้�งพัันธุ์์�หมอนทอง และหลง-หลิิน
ลัับแล มีีผลผลิิตประมาณ 800 ตััน
(ร้้อยละ 3 ของทุุเรีียนจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์)
ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดในช่่วงเดืือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2565 สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน
ด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ในการ
นำำ�วััสดุุเหลืือใช้้จากสวนทุุเรีียนมาผลิิต
ถ่่านไบโอชาร์์ ทางกลุ่่�มได้้เข้้ารัับการอบรม
การผลิิตถ่่านไบโอชาร์์เปลืือกทุุเรีียน

จากมหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุตรดิิตถ์์
และหน่่วยงานสัังกััดกระทรวงเกษตรฯ
ได้้แก่่ สำำ�นัักงานเกษตรและสหกรณ์์จัังหวััด
อุุตรดิิตถ์์ สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
และสำำ�นัักงานพััฒนาที่่ดิ� ินอุุตรดิิตถ์์ และ
นำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวมาผสมผสานกัับ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ผลิิตเตาสแตนเลส
เพื่่�อเผาถ่่านจากวััสดุุเหลืือทิ้้�งทางการเกษตร
อาทิิ เปลืือกทุุเรีียน ผลทุุเรีียน
ที่่�ร่่วงหล่่น และกิ่่�งใบ โดยนำำ�ไปตากแดด
ให้้แห้้ง แล้้วนำำ�มาเผาที่่�ความร้้อน
400 - 500 องศาเซลเซีียส จะได้้ถ่่าน
เปลืือกทุุเรีียนคุุณภาพดีี มีีความพรุุนสููง
บำำ�รุุงฟื้้�นฟููและเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นในดิิน
ความเป็็นรููพรุุนของถ่่านจะกัักเก็็บน้ำำ��
ได้้นาน และที่่�สำำ�คััญสามารถลดขยะ

จากเปลืือกทุุเรีียนที่่�มีีปริิมาณมาก
โดยผลผลิิตถ่่านไบโอชาร์์เปลืือกทุุเรีียน
ที่่�ได้้ส่่วนใหญ่่สมาชิิกเกษตรกร จะนำำ�มาใช้้
ในสวนของตนเอง ส่่วนผลผลิิตถ่่านที่่�เหลืือ
จะจำำ�หน่่ายให้้เกษตรกรหรืือผู้้�สนใจทั่่�วไป
นำำ�ไปใส่่บำำ�รุุงดิินสำำ�หรัับเพาะกล้้าไม้้
การเผาถ่่านชีีวภาพเกษตรกรสามารถ
นำำ�วัสดุ
ั ุเหลืือใช้้ทางการเกษตรอื่่�นๆ
อาทิิ ลองกอง มะขาม มะม่่วงหิิมพานต์์
ฟางข้้าว ซัังข้้าวโพด กิ่่�งไม้้ ไม้้ฉำำ�ฉา
และไม้้ยููคาลิิปตััส มาใช้้ในการผลิิตได้้อีีกด้้วย
ซึ่่�งจะช่่วยลดปััญหาขยะที่่�ทิ้้�งตามสถานที่่�
ต่่างๆ โดยเฉพาะเปลืือกทุุเรีียนที่่�มีีมากถึึง
2 ใน 3 ของปริิมาณทุุเรีียนทั้้�งหมด
เป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่ดีี� และ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
ชุุมชนจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ซึ่่�งกลุ่่�มแปลงใหญ่่ทุุเรีียนเมืืองลัับแล
มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อน
ด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในอนาคต โดยพััฒนา
สมาชิิกกลุ่่�มที่่�เป็็นเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
ในการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุเรีียนที่่�ผลิิต
โดยใช้้ถ่่านไบโอชาร์์กัับการผลิิตแบบทั่่�วไป
เพื่่�อเปรีียบเทีียบข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจ
อาทิิ ต้้นทุุนการผลิิต ผลตอบแทน
และผลผลิิตต่่อไร่่ นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งพััฒนา
ให้้เป็็นศููนย์์ต้้นแบบผลิิตถ่่านไบโอชาร์์จ
จากวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร
เพื่่�อเป็็นสถานที่่�ศึึกษาดููงานให้้แก่่
บุุคคลทั่่�วไป หากเกษตรกรหรืือท่่านใด
ที่่�สนใจสามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� นายชยพล รัังสฤษฎ์์นิิธิิกุุล
ประธานแปลงใหญ่่ทุุเรีียนเมืืองลัับแล
โทร 08 9565 3885

โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 2
พิิษณุุโลก
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‘กลุ่่�มปููทะเลกาญจนดิิษฐ์์’ จ.สุุราษฎร์์ธานีี
ต้้นแบบการขัับเคลื่่�อน BCG Model อย่่างยั่่�งยืืน
ปััจจุุบัันการเลี้้�ยงปููขาวเป็็นอาชีีพ

ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความสนใจในพื้้�นที่่�จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้า
ทางเลืือกให้้แก่่เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งทะเล
รายย่่อยที่่�ประสบปััญหาการขาดทุุน
จากการเลี้้�ยงกุ้้�งทะเล หรืือไม่่มีีเงิินทุุน
ในการเลี้้�ยงกุ้้�งทะเลได้้หัันมาสนใจ
การเลี้้�ยงปููขาวในบ่่อดิินเพื่่�อเป็็นรายได้้เสริิม
ซึ่่�งจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการเลี้้�ยงปููขาวแบบยั่่�งยืืน ภายใต้้
กรอบโมเดลเศรษฐกิิจ BCG Model
(Bio-Circular-Green Economy)
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจ
สีีเขีียว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ได้้จััดทำำ�โครงการสำำ�คััญภายใต้้แผน
พััฒนาการเกษตรและสหกรณ์์ของจัังหวััด
โดยมีี สำำ�นัักงานประมงจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก

และได้้มีีการบููรณาการร่่วมกัับ
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์
น้ำำ��ชายฝั่่�งสุุราษฎร์์ธานีี มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตสุุราษฎร์์ธานีี
และสำำ�นัักงานพาณิิชย์์จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
สำำ�หรัับการเลี้้�ยงปููขาวในจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี เกษตรกรมีีการรวมกลุ่่�ม
แปลงใหญ่่เลี้้�ยงปููขาว ซึ่่�ง 1 ในกลุ่่�ม
แปลงใหญ่่ ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ คืือ
กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปููทะเลกาญจนดิิษฐ์์
ตำำ�บลกะแดะ อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี นัับเป็็นกลุ่่�ม
ต้้นแบบที่่มีีศั
� ักยภาพการผลิิตในพื้้�นที่่�
และมีีการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ
จากการลงพื้้�นที่่�ติิดตาม พบว่่า
เริ่่�มดำำ�เนิินการเมื่่�อปีี 2564 ปััจจุุบััน
มีีเนื้้�อที่่�รวม 388 ไร่่ สมาชิิกเกษตรกร
50 ราย โดยมีี นายนพดล ทวีี เป็็น
ประธานกลุ่่�ม ปััจจุุบัันกลุ่่�มแปลงใหญ่่

มีีการเลี้้�ยงจำำ�นวน 83 บ่่อ ในรอบปีี
สามารถเลี้้�ยงได้้ 2 รุ่่�น เกษตรกรมีีต้้นทุุน
การเลี้้�ยงเฉลี่่�ย 109 บาท/กิิโลกรััม/
รอบการผลิิต ซึ่่�งเกษตรกรจะนำำ�
ลููกปููขาวตััวเล็็กขนาดประมาณ 0.5 – 1
เซนติิเมตร มาเลี้้�ยงขุุนในบ่่อดิินที่่�
เตรีียมไว้้ให้้เจริิญเติิบโตเต็็มที่่� มีีเนื้้�อแน่่น
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หรืือไข่่เต็็มกระดอง การเลี้้�ยงมัักจะ
เป็็นไปตามธรรมชาติิ ไม่่มีีการใช้้ยา
หรืือสารเคมีี ซึ่่�งลููกปููนำำ�มาเลี้้�ยง
จะได้้จากแหล่่งเพาะเลี้้�ยงลููกปููในจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช ตรััง
กระบี่่� และบางส่่วนได้้จากการจัับตาม
ป่่าชายเลน ใช้้ระยะเวลาการเลี้้�ยงเฉลี่่�ย
2 – 3 เดืือน จึึงสามารถจัับปููขาวขายได้้
ในน้ำำ��หนัักตััวประมาณ 374 กรััม/ตััว
เกษตรกรได้้ผลตอบแทนเฉลี่่�ย
373 บาท/กิิโลกรััม/รอบการผลิิต คิิดเป็็น
ผลตอบแทนเฉลี่่�ยสุุทธิิ (กำำ�ไร)
264 บาท/กิิโลกรััม/รอบการผลิิต ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 ทางกลุ่่�มได้้ผลตอบแทนรวม
5.50 ล้้านบาท คิิดเป็็นกำำ�ไรรวม
3.89 ล้้านบาท

6
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	ด้้านราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา แบ่่งตามชนิิดและขนาด
คืือ ปููเนื้้�อขนาดจััมโบ้้ 600 กรััมขึ้้�นไป/ตััว
ราคา 850 บาท/กิิโลกรััม , ขนาด 500
กรััม/ตััว ราคา 750 บาท/กิิโลกรััม ,
ขนาด 400 กรััม/ตััว ราคา 650 บาท/กิิโลกรััม
และปููไข่่ ขนาด 300 – 399 กรััม/ตััว
ราคา 850 บาท/กิิโลกรััม ,
ขนาด 200 – 250 กรััม/ตััว ราคา
750 บาท/กิิโลกรััม ส่่วนการจำำ�หน่่าย
ผลผลิิตของกลุ่่�ม ผลผลิิตส่่วนใหญ่่
ร้้อยละ 50 ขายผ่่านร้้าน “ปููเลกาญดิิษฐ์์”
ซึ่่�งเป็็นร้้านของสมาชิิกกลุ่่�มแปลงใหญ่่
รองลงมาร้้อยละ 40 ส่่งจำำ�หน่่าย
ภััตตาคารและร้้านอาหารในพื้้�นที่่�จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี ร้้อยละ 7 ส่่งจำำ�หน่่าย
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กรุุงเทพฯ และจัังหวััดอื่่�นๆ และส่่วน
ที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 3 ขายผ่่านตลาด
ออนไลน์์ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการ
จำำ�หน่่าย สร้้างโอกาส สร้้างรายได้้
ให้้กัับเกษตรกรในช่่วงวิิกฤตโควิิด – 19
ที่่�ระบาดอยู่่�ในขณะนี้้� นอกจากนี้้�
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ได้้มีีการแปรรููปเป็็น
ปููดองน้ำำ�ปล
� า จำำ�หน่่ายทางร้้าน
ปููเลกาญดิิษฐ์์ จำำ�หน่่ายให้้ร้้านอาหาร
ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช
และขายผ่่านออนไลน์์
กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปููทะเล
กาญจนดิิษฐ์์ นัับเป็็นกลุ่่�มต้้นแบบ
ที่่�มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อน

ด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยได้้จััดทำำ�โครงการนวััตกรรม
การเพาะเลี้้�ยงและการแปรรููปปููทะเล
อย่่างครบวงจร และการปล่่อยลููกพัันธุ์์�
ปููทะเล ลงสู่่�ธรรมชาติิเพื่่�อให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนในการเลี้้�ยงปููขาว และ
ที่่�สำำ�คััญได้้มีีการพััฒนาคุุณภาพการผลิิต
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้รัับการสนัับสนุุน
องค์์ความรู้้�จากหน่่วยงานของ
กระทรวงเกษตรฯ ได้้แก่่ สำำ�นัักงาน
ประมงจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ชายฝั่่�ง
สุุราษฎร์์ธานีี สนัับสนุุนให้้ความรู้้�
ในการเลี้้�ยงปููขาว การแปรรููป
การลดต้้นทุุนการผลิิต สำำ�นัักงานตรวจ
บััญชีีสหกรณ์์สุุราษฎร์์ธานีี ให้้ความรู้้�
การทำำ�บััญชีีฟาร์์ม บััญชีีครััวเรืือน
ทั้้�งนี้้� สมาชิิกทุุกคนในกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน GAP
จากกรมประมง อีีกทั้้�งในอนาคตทาง

สำำ�นัักงานประมงจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ร่่วมกัับสำำ�นัักงานพาณิิชย์์จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี เตรีียมผลัักดัันให้้มีีการ
ส่่งออกไปยัังสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ทั้้�งนี้้� หากท่่านใดสนใจข้้อมููลการเลี้้�ยง
ปููขาวของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี สอบถาม
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สำำ�นัักงานประมง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โทร 0 7724 0612
อีีเมล fposuratthani@gmail.com
หรืือสนใจข้้อมููลการผลิิตของกลุ่่�ม
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปููทะเลกาญจนดิิษฐ์์
ตำำ�บลกระแดะ อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี สอบถามเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� นายนพดล ทวีี ประธานกลุ่่�ม
โทร 08 9652 0370 ยิินดีีให้้คำำ�ปรึึกษา
ทุุกท่่าน
โดย : สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 8
สุุราษฎร์์ธานีี
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สศท.6 เผยผลประเมิินเกษตรกรภาคตะวัันออกพึึ งพอใจ
โครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6)

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.)
เผยผลการประเมิินผลโครงการยกระดัับ
แปลงใหญ่่ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และ
เชื่่�อมโยงตลาดภายใต้้พบว่่าเกษตรกร
มีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่�สุุด
ทั้้�ง 3 ด้้าน ประกอบด้้วยด้้านความ
สอดคล้้อง (Relevance) ด้้านประสิิทธิิผล
(Effectiveness) และด้้านประสิิทธิิภาพ
(Efficiency) สามารถสนองตอบตรงตาม
ความต้้องการของกลุ่่�ม เพราะสมาชิิก
ได้้มีีส่่วนร่่วมในการเสนอความคิิดเห็็น
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างเครื่่�องมืือฯ เพื่่�อมา
เพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต ยกระดัับมาตรฐาน
สิินค้้าเกษตร ไปสู่่�การเชื่่�อมโยงตลาด
โครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ด้้วย
เกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด
เป็็นโครงการสำำ�คััญภายใต้้แผนฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
8
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ด้้านการเกษตร มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตและลดต้้นทุุน
การผลิิตให้้กัับเกษตรกรหรืือกลุ่่�มเกษตรกร
โดยการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
จากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการร่่วมกัันบริิหาร
จััดการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ และยกระดัับ
การผลิิตไปสู่่�สิินค้้าที่่มีีคุ
� ุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด
และอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง ซึ่่�ง สศท.6
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ได้้ลงพื้้�นที่่�ประเมิินผลการดำำ�เนิินโครงการ
ในช่่วงเดืือนตุุลาคม – พฤศจิิกายน 2564
ซึ่่�งเป็็นช่่วงหลัังดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
โดยดำำ�เนิินการสุ่่�มตััวอย่่างติิดตามประเมิิน
ผลแปลงใหญ่่ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ปีีเพาะปลููก
2564/65 ในพื้้�นที่่� 5 จัังหวััดภาคตะวัันออก
ประกอบด้้วยจัังหวััดปราจีีนบุุรีี สระแก้้ว
จัันทบุุรีี ฉะเชิิงเทรา และสมุุทรปราการ
สำำ�รวจตััวอย่่างทั้้�งหมด 108 ตััวอย่่าง
ประกอบด้้วย 2 กลุ่่�ม คืือ 1) ประธานแปลงใหญ่่
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จำำ�นวน 18 ราย 2) เกษตรกรสมาชิิกแปลงใหญ่่
จำำ�นวน 90 ราย จากโครงการแปลงใหญ่่
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่
ด้้วยเกษตรสมััยใหม่่และเชื่่�อมโยงตลาด
ปีี 2564 ภายใต้้ การกำำ�กัับดููแลของหน่่วยงาน
สัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
จำำ�นวน 6 หน่่วยงาน ประกอบด้้วย
กรมส่่งเสริิมการเกษตร กรมการข้้าว
กรมปศุุสััตว์์ กรมประมง กรมหม่่อนไหม
และการยางแห่่งประเทศไทย ผลลััพธ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นเปรีียบเทีียบก่่อนโครงการ
ปีีเพาะปลููก 2563/2564 กัับหลัังโครงการ
ปีีเพาะปลููก 2564/65 โดยทำำ�การประเมิิน
ผลโครงการทั้้�ง 3 ด้้าน มีีผลการประเมิิน ดัังนี้้�
1) ด้้านความสอดคล้้อง พบว่่า
เกษตรกรสมาชิิกแปลงใหญ่่ทุุกรายเห็็น
ว่่าโครงการยกระดัับแปลงใหญ่่ฯ มีีความ
สอดคล้้องกัับนโยบาย เพราะการเข้้ามา
ส่่งเสริิมกลุ่่�มแปลงใหญ่่อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
การยกระดัับให้้กลุ่่�มแปลงใหญ่่เพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพการผลิิต ลดต้้นทุุนการผลิิต
ยกระดัับมาตรฐานสิินค้้าเกษตรด้้วยการ
สนัับสนุุนเงิินอุุดหนุุนให้้กลุ่่�มไปดำำ�เนิินการ
ตามที่่�กลุ่่�มต้้องการ และสามารถสนองตอบ
ตรงตามความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพราะสมาชิิกได้้มีีส่่วนร่่วมในการเสนอ

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

9

บทความพิิ เศษ

ความคิิดเห็็นในการจััดซื้้�อจััดจ้้างเครื่่�องมืือฯ
ตามที่่�ส่่วนใหญ่่มีีความต้้องการเพื่่�อมา
เพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต ยกระดัับมาตรฐาน
สิินค้้าเกษตรไปสู่่�การเชื่่�อมโยงตลาด และ
เกษตรกรสมาชิิกแปลงใหญ่่ร้้อยละ 98.89
เห็็นว่่ามีีความครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพราะให้้สมาชิิกกลุ่่�มแปลงใหญ่่สามารถ
เสนอความต้้องการทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วม
โครงการทุุกกลุ่่�ม
2) ด้้านประสิิทธิิผล การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
เครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ทางการเกษตร/อาคาร
โรงเรืือน พบว่่า กลุ่่�มแปลงใหญ่่ ที่่�เข้้าร่่วม
โครงการได้้รัับเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์/เครื่่�องจัักรกล
ทางการเกษตรครบทุุกรายการแล้้ว
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2564)
ซึ่่�งมีีเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ทางการเกษตร
บางส่่วนที่่�ได้้รัับมอบล่่าช้้าเนื่่�องจาก
การระบาดของโรค Covid - 19 ส่่งผลให้้
การนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรจากต่่างประเทศ
ล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด ส่่วนการใช้้ประโยชน์์
ในเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์/เครื่่�องจัักรกล
ทางการเกษตร พบว่่า เกษตรกรที่่�ได้้ใช้้ประโยชน์์
จากเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์/เครื่่�องจัักรกล
ทางการเกษตรแล้้วร้้อยละ 27.93 ส่่วนที่่�เหลืือ
ร้้อยละ 72.07 ยัังไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์
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เนื่่�องจากยัังไม่่ถึึงฤดููกาลผลิิต/ฤดููการเก็็บเกี่่�ยว
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เริ่่�มมีีแผนการใช้้ในช่่วง
ธัันวาคม 2564 นี้้�เป็็นต้้นไป (ข้้อมููล ณ วัันที่่�
5 พฤศจิิกายน 2564)
สำำ�หรัับความพึึงพอใจของเกษตรกร
ต่่อการดำำ�เนิินงานโครงการต่่อการทำำ�งาน
ของเจ้้าหน้้าที่่� พบว่่า เกษตรกร เข้้าร่่วม
โครงการมีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่สุ� ุด
มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.93 เนื่่�องจากเจ้้าหน้้าที่่�
ให้้คำำ�แนะนำำ�และเป็็นที่่ปรึ
� ึกษาที่่ดีี� รองลงมา
พึึงพอใจต่่อการทำำ�งานของประธาน/
คณะกรรมการกลุ่่�ม ในระดัับมากที่่สุ� ุด
มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.92 เนื่่�องจากมีีการประชุุม
ขอมติิจากสมาชิิกแปลงใหญ่่ และประสาน
งานแจ้้งข่่าวสารให้้สมาชิิกรัับรู้้�ได้้อย่่างทั่่�ว
ถึึง รวมทั้้�งมีีความเสมอภาคในการบริิหาร
จััดการแก่่สมาชิิกทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม
และพึึงพอใจต่่อขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
โครงการ ในระดัับมากที่่�สุุด มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.68
ทั้้�งนี้้�มีีเกษตรกรบางรายให้้ข้้อคิิดเห็็น
ว่่ามีีเวลาในการคิิดวิิเคราะห์์และสำำ�รวจ
ความต้้องการของสมาชิิกแปลงใหญ่่น้้อย
เพราะมีีกระบวนการเกี่่�ยวกัับรวบรวม
เอกสารหลัักฐานหลายขั้้�นตอนซึ่่�งต่่อจากนี้้�
กลุ่่�มแปลงใหญ่่ต้้องปรัับตััวประชุุมเตรีียม
ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565
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ความพร้้อมสำำ�รวจความต้้องการของกลุ่่�ม
ตามลำำ�ดัับความจำำ�เป็็นต่่อไป โดยภาพรวม
เกษตรกรเข้้าร่่วมมีีความพึึงพอใจการ
ดำำ�เนิินงานโครงการในระดัับมากที่่�สุุด
มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.96 เนื่่�องจากโครงการมีี
ประโยชน์์ช่่วยสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กลุ่่�ม
มากขึ้้�นและเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกษตรกร
มีีโอกาสสามารถใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิต
ลดต้้นทุุนการผลิิต ยกระดัับมาตรฐาน
สิินค้้าเกษตรไปสู่่�การแปรรููปผลผลิิตสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มได้้ และเป็็นการสนัับสนุุนในการลงทุุน
โดยไม่่ก่่อหนี้้�สิินให้้กัับกลุ่่�มสมาชิิกแปลงใหญ่่
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3) ด้้านประสิิทธิิภาพ (Efficiency)
ในด้้านงบประมาณ พบว่่า กลุ่่�มแปลงใหญ่่
ทั้้�ง 18 แปลง เบิิกจ่่ายงบประมาณแล้้ว
จำำ�นวน 45,797,554.55 บาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 98.18 (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 5 พฤศจิิกายน
2564) ด้้านระยะเวลา พบว่่า ขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงานโครงการของกลุ่่�มแปลงใหญ่่
ที่่�สำำ�รวจทั้้�ง 18 แปลง สามารถดำำ�เนิินการ
เป็็นไปตามระยะเวลาที่่�โครงการกำำ�หนดไว้้
โดยส่่วนใหญ่่ได้้ส่่งเอกสารรายงาน
การใช้้จ่่ายงบประมาณการบัันทึึกบััญชีี
โครงการและเอกสารบัันทึึกบััญชีีโครงการ
ให้้สำำ�นัักงานตรวจบััญชีีสหกรณ์์จัังหวััด
ในพื้้�นที่่�ตรวจสอบเรีียบร้้อยแล้้ว
จากสรุุปข้้อค้้นพบและข้้อเสนอแนะ
จากการประเมิินผลโครงการยกระดัับ
แปลงใหญ่่ฯ เป็็นโครงการที่่�เกษตรกรพอใจ
เป็็นอย่่างมาก เพราะโครงการสนัับสนุุน
ตรงจุุดความต้้องการของกลุ่่�มเกษตรกร
อย่่างแท้้จริิง ในการต่่อยอดการพััฒนา
การใช้้เครื่่�องจัักรกลทางการเกษตร ในการ
ลดค่่าใช้้จ่่ายการผลิิต เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิต สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสิินค้้าเกษตร
และการเชื่่�อมโยงตลาด แต่่ด้้วยโครงการ
ยกระดัับแปลงใหญ่่ฯ เป็็นโครงการดำำ�เนิิน
การเป็็นครั้้�งแรก อาจทำำ�ให้้แนวปฏิิบััติิและ
ขอบเขตของการจััดซื้้�อจััดจ้้างในระยะแรก
ไม่่ชััดเจนทำำ�ให้้บางกลุ่่�มแปลงใหญ่่มีีความ
เข้้าใจคลาดเคลื่่�อน บางกลุ่่�มยัังไม่่เข้้าใจ
วััตถุุประสงค์์ของการจดทะเบีียนวิิสาหกิิจ
ชุุมชนแบบนิิติบุิ ุคคล รวมทั้้�งการระบาด
ของโรค Covid -19 ส่่งให้้ผลให้้การดำำ�เนิิน
งานล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด และจากราคา
ปััจจััยการผลิิตและวััสดุอุุ ุปกรณ์์ที่่�ผัันผวน
ปรัับราคาสููงขึ้้�นเกิินราคาที่่�เสนอโครงการฯ
ทำำ�ให้้ต้้องดำำ�เนิินการเร่่งปรัับเปลี่่�ยน
รายละเอีียดงานภายในเวลาจำำ�กััดเพื่่�อเสนอ
ตามขั้้�นตอนและระเบีียบของคณะกรรมการ
พิิจารณาฯ ระดัับจัังหวััดอีีกครั้้�ง

เพื่่�อให้้จััดซื้้�อจััดจ้้างได้้ทััน อีีกทั้้�งในกรณีี
ที่่�บางแปลงใหญ่่ได้้มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
เครื่่�องจัักรกลขนาดใหญ่่แล้้วพบว่่าเมื่่�อเดิิน
เครื่่�องแล้้วกำำ�ลัังไฟฟ้้าของโรงเรืือนไม่่เพีียงพอ
สำำ�หรัับการใช้้งานเครื่่�องจัักรกลขนาดใหญ่่
ทำำ�ให้้ต้้องดำำ�เนิินการขอเพิ่่�มกำำ�ลัังไฟฟ้้า
จึึงไม่่สามารถดำำ�เนิินการใช้้ประโยชน์์จาก
เครื่่�องมืือดัังกล่่าวได้้ทัันทีี ดัังนั้้�น
หน่่วยงานและกลุ่่�มแปลงใหญ่่ควรเพิ่่�ม
การทำำ�ความเข้้าใจเงื่่�อนไขโครงการ
ให้้ชััดเจน และเตรีียมความพร้้อมเป็็น
ที่่�ปรึึกษาให้้กลุ่่�มแปลงใหญ่่ หากมีีโครงการ
ระยะต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม ผลจากการ

ติิดตามประเมิินผลดัังกล่่าว สามารถใช้้
เป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ดำำ�เนิินงานโครงการสำำ�หรัับงานหน่่วย
พี่่�เลี้้�ยงและกลุ่่�มแปลงใหญ่่ในครั้้�งต่่อไป
ให้้มีีความถููกต้้องและชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
หากท่่านใดสนใจผลการติิดตามประเมิินผล
เพิ่่�มเติิม สามารถสอบถามได้้ที่่� สศท.6
โทร 0 3835 1261 หรืืออีีเมล
zone6@oae.go.th

โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6
ชลบุุรีี
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ�ำเดือน
เมษายน 2565

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

			 คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 62.600 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.019 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และ
ผลผลิิตต่่อไร่่ 416 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีีการผลิิต 2563/64 ที่่มีีพื้้
� �นที่่� 62.438 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 26.424 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิต
ต่่อไร่่ 416 กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.26 สำำ�หรัับผลผลิิต และผลผลิิตต่่อไร่่ ลดลงร้้อยละ 1.53 และร้้อยละ 1.65
ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่ผ่่� ่านมา เนื่่�องจากปริิมาณน้ำำ��ฝนในช่่วงเดืือนพฤษภาคมถึึงสิิงหาคมมากกว่่าปีีที่ผ่่� ่านมา
ทำำ�ให้้บางพื้้�นที่่�มีีปริิมาณน้ำำ�� เพีียงพอในช่่วงฤดููเพาะปลููก เกษตรกรจึึงขยายการเพาะปลููกในพื้้�นที่่�ว่่าง นอกจากนี้้�ภาครััฐมีีมาตรการ
ช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้ที่่�เหมาะสมหลัังการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต ได้้แก่่ โครงการประกัันรายได้้
เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 รอบที่่� 1 ส่่งผลให้้มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�น แต่่เพิ่่�มขึ้้�นไม่่มากนััก เนื่่�องจากในบางพื้้�นที่่�เกษตรกร
ปรัับเปลี่่�ยนไปปลููกอ้้อยโรงงาน และเข้้าร่่วมโครงการโคก - หนอง - นา โมเดลที่่ท� างภาครััฐให้้การส่่งเสริิม
			 สำำ�หรัับผลผลิิตและผลผลิิตต่่อไร่่ คาดว่่าลดลงจากปีีที่ผ่่� ่านมา เนื่่�องจากประสบอุุทกภััยในช่่วงเดืือนกัันยายน 2564 ซึ่่�งเป็็นช่่วง
ใกล้้เก็็บเกี่่�ยว อย่่างไรก็็ตามหากผลการสำำ�รวจความเสีียหายจากอุุทกภััยเสร็็จเรีียบร้้อย และหากมีีภััยพิิบััติิใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อผลผลิิต
ข้้าว จะมีีการปรัับค่่าพยากรณ์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตจะเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิต
จะออกสู่่�ตลาดมากในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ปริิมาณ 17.584 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 67.59 ของผลผลิิตข้้าวนาปีีทั้้�งหมด
รายการ

- รวมทั้้�งประเทศ
(ล้้านตัันข้้าวเปลืือก)
- ร้้อยละ

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

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.65

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

0.009 1.119 1.668 2.380 17.584 2.478 0.475 0.160 0.054 0.073 0.019 26.019
0.03

4.30

6.41

9.15

67.59

9.52

1.82

0.62

0.21

0.28

0.07 100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2565

			 คาดการณ์์ข้้อมููล ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 10.112 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 6.529 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก และผลผลิิต
ต่่อไร่่ 646 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการผลิิต 2564 ที่่มีีพื้้
� �นที่่�เพาะปลููก 8.343 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 5.310 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก ผลผลิิตต่่อไร่่
637 กิิโลกรััม หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 21.21 ร้้อยละ 22.95 และร้้อยละ 1.41 ตามลำำ�ดัับ เนื้้�อที่่�เพาะปลููกมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ�ส่
� ่วนใหญ่่และปริิมาณน้ำำ�� ตามแหล่่งน้ำำ�� ตามธรรมชาติิมีีมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่�ง่ เป็็นผลมาจากในช่่วงเดืือน
กัันยายน และตุุลาคม 2564 มีีพายุุโซนร้้อนเตี้้�ยนหมู่่� และคอมปาซุุ ทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีฝนตกหนััก และปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นสููงกว่่าค่่าปกติิ
ประกอบกัับเกษตรกรบางส่่วนปลููกชดเชยข้้าวนาปีีที่่�เสีียหายจากน้ำำ�ท่
� ่วม โดยขยายเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพิ่่�มขึ้้�นในพื้้�นที่่�นาที่่�เคยปล่่อยว่่าง
			 สำำ�หรัับผลผลิิตและผลผลิิตต่่อไร่่ คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากมีีปริิมาณน้ำำ��เพีียงพอต่่อการเพาะปลููก และการ
เจริิญเติิบโตของต้้นข้้าว
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			 ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด คาดการณ์์ผลผลิิตเริ่่�มออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิตจะเริ่่�ม
ออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - ตุุลาคม 2565 โดยคาดว่่าผลผลิิตจะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมีีนาคม - เมษายน 2565
ปริิมาณรวม 4.046 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก หรืือร้้อยละ 61.97 ของผลผลิิตข้้าวนาปรัังทั้้�งหมด
รายการ

ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปรัังจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2565
ก.พ.65

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 0.887
- ร้้อยละ
13.58

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.060
31.55

1.986
30.42

0.919
14.08

0.305
4.67

0.283
4.34

0.066
1.01

0.018
0.28

ต.ค.

รวม

0.005 6.529
0.07 100.00

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

				 (1) การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว และมาตรการควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
				 (2) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ (นาแปลงใหญ่่)
โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิตพืืช โครงการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร (ข้้าวพัันธุ์์� กข43
และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม) โครงการรัักษาระดัับปริิมาณและคุุณภาพข้้าว โครงการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนและเพิ่่�มพื้้�นที่่�ระบบส่่งน้ำำ��ให้้พื้้�นที่่�
เกษตรกรรม และการปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่ดีี� สำำ�หรัับการผลิิตข้้าวยั่่�งยืืน
				 (3) การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้้าว ได้้แก่่ โครงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เกษตรตามแผนที่่�การเกษตรเชิิงรุุก
(Zoning by Agri-Map) โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นา
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง โครงการส่่งเสริิมการปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ผ่่านระบบสหกรณ์์ แผนการถ่่ายทอด
ความรู้้�การผลิิตพืืชหลัังนาและการใช้้น้ำำ��ในการผลิิตพืืชอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และแผนการผลิิตพัันธุ์์�พืืชและปััจจััยการผลิิต
				 (4) การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
				 (5) การวิิจััยและพััฒนา ได้้แก่่ การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวเจ้้าพื้้�นแข็็ง และพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
				 (6) การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี
				 (7) การส่่งเสริิมการสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรทั่่�วประเทศ (รััฐชดเชยดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3)
1.2) ด้้านการตลาด

				 (1) การพััฒนาตลาดสิินค้้าข้้าว ได้้แก่่ โครงการเชื่่�อมโยงตลาดข้้าวอิินทรีีย์์ และข้้าว GAP ครบวงจร
				 (2) การชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าว
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้�ป้ ระกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก โครงการส่่งเสริิมผลัักดััน
การส่่งออกข้้าว และโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
				 (3) การจััดหาและเชื่่�อมโยงตลาดต่่างประเทศ ได้้แก่่ โครงการกระชัับความสััมพัันธ์์และรณรงค์์สร้้างการรัับรู้้� ในศัักยภาพข้้าวไทย
เพื่่�อขยายตลาดข้้าวไทยในต่่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้้ไขปััญหาอุุปสรรคทางการค้้าข้้าวไทยและเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
				 (4) การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และประชาสััมพัันธ์์ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์ข้้าว และนวััตกรรมข้้าว ได้้แก่่ โครงการส่่งเสริิม
และประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์ข้้าวไทยในงานแสดงสิินค้้านานาชาติิ และโครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพสิินค้้าเกษตรนวััตกรรมไทย
เพื่่�อการต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์์
				 (5) การประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์บริิโภคข้้าวและผลิิตภััณฑ์์ข้้าวของไทยทั้้�งตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
				 (6) การประชาสััมพัันธ์์ข้้าวไทยในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในต่่างประเทศผ่่านสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
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2) มาตรการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65

				 มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 เห็็นชอบโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 มาตรการ
คู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65 ดัังนี้้�
			
2.1) โครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีี 2564/65 รอบที่่� 1 โดยกำำ�หนดชนิิดข้้าว ราคา และปริิมาณ
ประกัันรายได้้ (ณ ราคาความชื้้�นไม่่เกิิน 15%) ดัังนี้้� (1) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ราคาประกัันตัันละ 15,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 14 ตััน
(2) ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ราคาประกัันตัันละ 14,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน (3) ข้้าวเปลืือกเจ้้า ราคาประกััน
ตัันละ 10,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 30 ตััน (4) ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ราคาประกัันตัันละ 11,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน
25 ตััน และ (5) ข้้าวเปลืือกเหนีียว ราคาประกัันตัันละ 12,000 บาท ครััวเรืือนละไม่่เกิิน 16 ตััน
				 2.2) มาตรการคู่่�ขนานโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65 ประกอบด้้วย
3 โครงการ ได้้แก่่
				
(1) โครงการสิินเชื่่�อชะลอการขายข้้าวเปลืือกนาปีี ปีีการผลิิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส. สนัับสนุุนสิินเชื่่�อให้้เกษตรกร
และสถาบัันเกษตรกรในเขตพื้้�นที่่�ปลููกข้้าวทั่่�วประเทศ เพื่่�อรัักษาราคาข้้าวเปลืือกให้้มีีเสถีียรภาพ โดยให้้มีีการเก็็บข้้าวเปลืือก
ไว้้ในยุ้้�งฉางของเกษตรกรและสถาบัันเกษตรกร เพื่่�อชะลอผลผลิิตออกสู่่�ตลาดพร้้อมกัันเป็็นจำำ�นวนมาก เป้้าหมายจำำ�นวน 2 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก
วงเงิินสิินเชื่่�อต่่อตััน จำำ�แนกเป็็น ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิ ตัันละ 11,000 บาท ข้้าวเปลืือกหอมมะลิินอกพื้้�นที่่� ตัันละ 9,500 บาท
ข้้าวเปลืือกเจ้้า ตัันละ 5,400 บาท ข้้าวเปลืือกหอมปทุุมธานีี ตัันละ 7,300 บาท และข้้าวเปลืือกเหนีียวเมล็็ดยาว ตัันละ 8,600 บาท
รวมทั้้�งเกษตรกรที่่�เก็็บข้้าวเปลืือกในยุ้้�งฉางตนเอง จะได้้รัับค่่าฝากเก็็บและรัักษาคุุณภาพข้้าวเปลืือกในอััตราตัันละ 1,500 บาท
สำำ�หรัับสถาบัันเกษตรกรที่่�รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผู้้�ขาย
ข้้าวเปลืือก ได้้รัับในอััตรา ตัันละ 500 บาท
				
(2) โครงการสิินเชื่่�อเพื่่�อรวบรวมข้้าวและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยสถาบัันเกษตรกร ปีีการผลิิต 2564/65 โดย ธ.ก.ส.
สนัับสนุุนสิินเชื่่�อแก่่สถาบัันเกษตรกร ประกอบด้้วย สหกรณ์์การเกษตร กลุ่่�มเกษตรกร วิิสาหกิิจชุุมชน และศููนย์์ข้้าวชุุมชน เพื่่�อรวบรวม
ข้้าวเปลืือกจำำ�หน่่าย และ/หรืือเพื่่�อการแปรรููป วงเงิินสิินเชื่่�อเป้้าหมาย 15,000 ล้้านบาท คิิดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ 4 ต่่อปีี
โดยสถาบัันเกษตรกรรัับภาระดอกเบี้้�ย ร้้อยละ 1 ต่่อปีี รััฐบาลรัับภาระชดเชยดอกเบี้้�ยให้้สถาบัันเกษตรกรร้้อยละ 3 ต่่อปีี
				
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้้�ยให้้ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าวในการเก็็บสต็็อก ปีีการผลิิต 2564/65 ผู้้�ประกอบการค้้าข้้าว
รัับซื้้�อข้้าวเปลืือกเพื่่�อเก็็บสต็็อก เป้้าหมาย 4 ล้้านตัันข้้าวเปลืือก โดยสามารถรัับซื้้�อจากเกษตรกร ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564 31 มีีนาคม 2565 (ภาคใต้้ 1 มกราคม - 30 มิิถุุนายน 2565) และเก็็บสต็็อกในรููปข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร ระยะเวลาการเก็็บสต็็อก
อย่่างน้้อย 60 - 180 วััน (2 - 6 เดืือน) นัับแต่่วัันที่่�รัับซื้้�อ โดยรััฐชดเชยดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 3
			
2.3) โครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65
ธ.ก.ส. ดำำ�เนิินการโอนเงิินเข้้าบััญชีีให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่ขึ้้� �นทะเบีียนกัับกรมส่่งเสริิมการเกษตร เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
ลดต้้นทุุนการผลิิต ให้้เกษตรกรมีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น ในอััตราไร่่ละ 1,000 บาท ไม่่เกิินครััวเรืือนละ 20 ไร่่ หรืือครััวเรืือนละไม่่เกิิน
20,000 บาท ระยะเวลาการโอนเงิิน ตั้้�งแต่่เดืือน สิิงหาคม 2564 - 30 เมษายน 2565 ระยะเวลาโครงการ ตั้้�งแต่่เดืือน สิิงหาคม 2564 31 พฤษภาคม 2565
1.3 การค้้า

		 ภาวการณ์์ซื้�อ้ ขายข้้าวในเดืือนมีีนาคม 2565 ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิและข้้าวเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาสููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการต้้องการข้้าวเพื่่�อส่่งออกไปยัังตลาดต่่างประเทศที่่มีี� ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งจากประเทศในทวีีปแอฟริิกา ตะวัันออกกลาง และเอเชีีย
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1.4 การส่่งออก

		ปีี 2564 (ม.ค. - ธ.ค.) ไทยส่่งออกข้้าว 6.117 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 107,758 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�ส่่งออก 5.725
ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 115,914 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.85 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ 7.04 (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
		ปีี 2565 (ม.ค.) ไทยส่่งออกข้้าว 0.436 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 7,431 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�ส่่งออก
0.422 ล้้านตัันข้้าวสาร มููลค่่า 7,834 ล้้านบาท ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.32 แต่่มููลค่่าลดลงร้้อยละ 5.14 (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
1.5 การนำำ�เข้้า

		ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 ตามพัันธกรณีี WTO ไทยจะต้้องเปิิดตลาดนำำ�เข้้าข้้าวตามพัันธกรณีีในปริิมาณ 249,757 ตััน ภาษีีนำำ�เข้้าข้้าว
ในโควตาอััตราร้้อยละ 30
		ปีี 2564 ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 25,217 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 382 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�นำำ�เข้้า 45,244 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า
580 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 44.26 และร้้อยละ 34.14 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
		ปีี 2565 (ม.ค.) ไทยนำำ�เข้้าข้้าว 579 ตัันข้้าวสาร มููลค่่า 13 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�นำำ�เข้้า 4,303 ตััน
ข้้าวสาร มููลค่่า 43 ล้้านบาท ทั้้�งปริิมาณและมููลค่่าลดลงร้้อยละ 86.54 และร้้อยละ 69.77 ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา: กรมศุุลกากร)
2. สถานการณ์์การผลิิตและการค้้าของโลก
2.1 สถานการณ์์ข้้าวโลก
1) การผลิิต

			 ผลผลิิตข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์ผลผลิิตข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนมีีนาคม 2565 ผลผลิิต 514.067
ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจาก 509.677 ล้้านตัันข้้าวสาร ในปีี 2563/64 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.86
2) การค้้าข้้าวโลก

			 บััญชีีสมดุุลข้้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ได้้คาดการณ์์บััญชีีสมดุุลข้้าวโลกปีี 2564/65 ณ เดืือนมีีนาคม 2565
มีีปริิมาณผลผลิิต 514.067 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.86 การใช้้ในประเทศ 511.056 ล้้านตัันข้้าวสาร
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.42 การส่่งออก/นำำ�เข้้า 51.397 ล้้านตัันข้้าวสาร ลดลงจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 0.45 และ
สต็็อกปลายปีีคงเหลืือ 190.521 ล้้านตัันข้้าวสาร เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563/64 ร้้อยละ 1.61
			 โดยประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย บราซิิล กายานา ปากีีสถาน ไทย อุุรุุกวััย และเวีียดนาม
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะส่่งออกลดลง ได้้แก่่ อาร์์เจนติินา กััมพููชา จีีน อีียูู อิินเดีีย ปารากวััย ตุุรกีี และสหรััฐอเมริิกา
		 	สำำ�หรัับประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ อีียิิปต์์ เอธิิโอเปีีย อีียูู อิิหร่่าน ญี่่ปุ่่�� น เคนย่่า มาดากััสการ์์ มาเลเซีีย เม็็กซิิโก
เนปาล ไนจีีเรีีย ซาอุุดิิอาระเบีีย ศรีีลัังกา สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
			 ส่่วนประเทศที่่�คาดว่่าจะนำำ�เข้้าลดลง ได้้แก่่ บราซิิล จีีน กานา กิินีี อิิรััก ฟิิลิิปปิินส์์ และเซเนกััล
			 ประเทศที่่�มีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีเพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย ปากีีสถาน ฟิิลิิปปิินส์์ และไทย
			 ส่่วนประเทศที่่�มีีสต็็อกคงเหลืือปลายปีีลดลง ได้้แก่่ จีีน เวีียดนาม และสหรััฐอเมริิกา
2.2 สถานการณ์์ข้้าวของประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญ
อิินโดนีีเซีีย

			 สำำ�นัักข่่าว Reuters รายงานโดยอ้้างข้้อมููลของหน่่วยงานสถิิติิแห่่งชาติิ (the country’s statistics bureau) ว่่า ในปีี 2564
อิินโดนีีเซีียสามารถผลิิตข้้าวเปลืือกได้้ประมาณ 54.42 ล้้านตััน ลดลงประมาณร้้อยละ 0.43 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
			 ขณะที่่�พื้้�นที่่�เพาะปลููกมีีการเก็็บเกี่่�ยวแล้้วประมาณ 65.06 ล้้านไร่่ ลดลงประมาณร้้อยละ 2.3 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
เนื่่�องจากพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวบางส่่วนประสบกัับภััยธรรมชาติิ โดยในปีี 2564 รััฐบาลได้้กำำ�หนดเป้้าหมายผลผลิิตข้้าวเปลืือกไว้้ที่่�
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58.5 ล้้านตััน ดัังนั้้�นผลผลิิตที่่�ได้้จึึงต่ำำ�� กว่่าเป้้าที่่ตั้้� �งไว้้ประมาณ 4.08 ล้้านตััน ขณะที่่�สำำ�นัักสถิิติิแห่่งชาติิได้้ประมาณการณ์์ว่่า ในช่่วงเดืือน
มกราคม - เมษายน 2565 จะมีีผลผลิิตข้้าวเปลืือกประมาณ 25.4 ล้้านตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.7 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564
			

ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
อิิหร่่าน

			 สำำ�นัักข่่าว BNE IntelliNews รายงานโดยอ้้างถึึงศููนย์์สถิิติิแห่่งอิิหร่่าน (the Statistical Center of Iran; SCI) ว่่า ในปีี 2564
ภาวะราคาข้้าวของอิิหร่่านเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 95 และในช่่วงระหว่่างเดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2565 ราคาข้้าวในอิิหร่่าน
ปรัับสููงขึ้้�นประมาณร้้อยละ 20 จากเดืือนธัันวาคม 2564 ซึ่�ง่ เป็็นผลจากการที่่ผลิ
� ิตข้้าวในประเทศลดลง เนื่่�องจากภััยแล้้ง ส่่งผลให้้มีีการ
นํําเข้้าข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นตามมา ขณะที่่�ราคาอาหารในอิิหร่่านสููงขึ้้�นในอััตราที่่�สููงกว่่าอััตราเงิินเฟ้้ออย่่างเป็็นทางการที่่�ร้้อยละ 42
			 สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน รายงานว่่า การเข้้ามาบริิหารงานของรััฐบาลอิิหร่่านชุุดใหม่่
ภายใต้้การนํําของประธานาธิิบดีีอิิบรอฮิิม ไรซี่่� ในช่่วงระยะเวลา 10 เดืือนที่่ผ่� ่านมา นัับว่่าเป็็นช่่วงเวลาที่่อิ� ิหร่่านประสบปััญหาวิิกฤติิ
ทางเศรษฐกิิจที่่�รุุนแรงที่่สุ� ุดในประวััติิศาสตร์์ ด้้วยอััตราเงิินเฟ้้อขยัับสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้ากว่่า 84,000 รายการ
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นรายวัันในอััตราเฉลี่่�ยระหว่่างร้้อยละ 60 - 200 ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของสิินค้้า ขณะเดีียวกัันปััญหาการแพร่่ระบาด
ของโควิิด - 19 การกดดัันของมาตรการคว่ำำ�� บาตรอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนปััจจััยภายนอกและภายในอื่่�นๆ ทำำ�ให้้ภาพรวมของเศรษฐกิิจ
อิิหร่่านประสบภาวะถดถอยและฝืืดเคืืองขึ้้�นเป็็นทวีีคููณ อััตราการว่่างงานเพิ่่�มขึ้้�น ประชาชนมีีรายได้้ลดลง ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องแบกรัับ
ภาระค่่าใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�สููงขึ้้�น เหล่่านี้้�เป็็นต้้น
			ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการลดภาระค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�นให้้แก่่ประชากรรายได้้น้้อยที่่�มีีจำำ�นวนกว่่า 29 ล้้านคน และผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด - 19 จากการที่่�ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่จำ� ำ�เป็็นมีีราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเกืือบทุุกรายการ
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา เพราะส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าที่่มีีผลผลิ
�
ิตไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการภายในประเทศ ต้้องนํําเข้้าจาก
ต่่างประเทศเป็็นหลััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิินค้้าข้้าว
			รััฐบาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องนํําเข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศมาจํําหน่่ายในราคาอุุดหนุุนให้้แก่่ผู้�บ้ ริิโภคเหล่่านี้้� รวมไปถึึง
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคอื่่�นๆ ที่่�มีีความจํําเป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ข้้าว น้ำำ��มัันพืืช แป้้งข้้าวสาลีี น้ำำ��ตาลทราย และเนย เป็็นต้้น ซึ่�ง่ รััฐบาล
จะนํําเข้้าเพื่่�อกระจายไปยัังกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อยและรายได้้ปานกลางซึ่่�งเป็็นชนกลุ่่�มใหญ่่ของประเทศ ให้้สามารถซื้้�อหาสิินค้้ามา
บริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ในราคาที่่�เหมาะสมตามโควต้้าที่่รั� ัฐบาลจััดสรรไว้้ ซึ่�ง่ ถืือเป็็นการรัักษาสมดุุลสิินค้้าด้้านปริิมาณ และควบคุุม
ราคาสิินค้้าในตลาดอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
			 จากข้้อมููลรายงานล่่าสุุดของสื่่�อท้้องถิ่่�น Iranian News Agency (IRNA) พบว่่าภายหลัังการเข้้ามามีีอำำ�นาจของรััฐบาลชุุดใหม่่
ในเดืือนสิิงหาคม 2564 รััฐบาลอิิหร่่านได้้อนุุญาตให้้นํําเข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศเป็็นจำำ�นวนมาก โดยในจำำ�นวนนี้้� เป็็นข้้าวจาก
ประเทศไทย จำำ�นวน 37,500 ตััน ซึ่�ง่ ถืือเป็็นข้้าวล็็อตแรกที่่นํํ� าเข้้าจากไทยของรััฐบบาลชุุดใหม่่ ซึ่�ง่ ปััจจุุบัันสิินค้้าได้้ขนส่่งมาถึึงท่่าเรืือ
เมืือง Bushehr ของอิิหร่่านแล้้ว และกํําลัังอยู่่�ระหว่่างการขนถ่่ายและกระจายไปยัังภููมิิภาคต่่างๆของประทศ
			ทั้้�งนี้้� สื่่�อดัังกล่่าวแจ้้งว่่า การนํําเข้้าข้้าวล็็อตนี้้�จากไทยเป็็นการนํําเข้้าเพื่่�ออุุดหนุุนและช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อยและ
ปานกลางให้้สามารถซื้้�อหาข้้าวมาบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�รััฐบาลได้้นํําข้้าวจากไทยที่่�อยู่่�ในโกดัังสํํารองออกมาจํําหน่่าย
หมดแล้้ว ทำำ�ให้้ต้้องนํําเข้้าเพิ่่�มอย่่างเร่่งด่่วนให้้ทัันต่่อการจัับจ่่ายใช้้สอยช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ 2565 ที่่�จะเริ่่�มขึ้้�นในวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565
รวมไปถึึงเทศกาลถืือศีีลอดซึ่่�งในปีี 2565 จะตรงกัับช่่วงเดืือนเมษายน โดยข้้าวที่่อิ� ิหร่่านนํําเข้้าล็็อตนี้้�เป็็นข้้าวขาวเกรด B บรรจุุถุุง
ถุุงละ 10 กิิโลกรััม จํําหน่่ายในราคาอุุดหนุุนของรััฐบาล ราคาถุุงละ 1,250,000 เรีียล (ประมาณ 160 บาท ซึ่่�งตามปกติิข้้าวนํําเข้้าจากไทย
จะมีีราคาประมาณ 1.5 เหรีียญสหรััฐฯ หรืือประมาณ 48 บาทต่่อ 1 กิิโลกรััม หรืือ 480 บาทต่่อ 10 กิิโลกรััม) ทั้้�งนี้้� เมื่่�อปีี 2564 อิิหร่่าน
นํําเข้้าข้้าวจากไทยแล้้วมููลค่่า 24,857,904 เหรีียญสหรััฐฯ หรืือประมาณ 795,245,928 บาท
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			ท่่าเรืือเมืือง Bushehr ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ของอิิหร่่าน ถืือเป็็นท่่าเรืือขนาดใหญ่่และมีีความสำำ�คััญที่่สุ� ุดของอิิหร่่าน
ในการนํําเข้้า - ส่่งออก และขนถ่่ายสิินค้้าไปยัังประเทศต่่างๆ ในภููมิิภาคตะวัันออกกลาง และเอเชีียกลางรวมถึึงเอเชีียไกล และแอฟริิกาใต้้
เป็็นท่่าเรืือที่่�มีีพรมแดนใกล้้กัับประเทศในอ่่าวเปอร์์เซีีย เช่่น กาตาร์์ บาห์์เรน คููเวต และซาอุุดีีอาระเบีีย มีีศัักยภาพในการรองรัับสิินค้้า
กว่่า 8 ล้้านตัันต่่อปีี โดยในปีี 2565 รััฐสภาอิิหร่่านอนุุมััติิให้้จัังหวััด Bushehr ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของท่่าเรืือดัังกล่่าว เป็็นเขตการค้้าเสรีีทั้้�งจัังหวััด
			 ที่่�ผ่่านมา ในปีี 2564 อิิหร่่านนํําเข้้าสิินค้้าจากประเทศไทยผ่่านท่่าเรืือเมืือง Bushehr คิิดเป็็นมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 2,487,000 เหรีียญสหรััฐฯ
(ประมาณ 79.5 ล้้านบาท) โดยส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าจํําพวก ยางพารา ตาข่่ายจัับปลา ยางรถยนต์์ และน้ำำ�ผล
� ไม้้เข้้มข้้น เป็็นต้้น
			ทั้้�งนี้้� รััฐบาลอิิหร่่านมีีความจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศมาจํําหน่่ายให้้แก่่ประชาชน ในช่่วงเทศกาลสำำ�คััญฯ
ซึ่่�งมีีปริิมาณความต้้องการการบริิโภคข้้าวสููง ถึึงแม้้ว่่ารััฐบาลพยายามจะเข้้าควบคุุมราคาข้้าว แต่่ข้้าวที่่�มีีขายในตลาดยัังคงขยัับตััวสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะข้้าวที่่ผลิ
� ิตในประเทศที่่มีีปริ
� ิมาณน้้อยและขายอยู่่�ที่ป่� ระมาณกิิโลกรััมละ 1 ล้้านเรีียล (128 บาท) เป็็นอย่่างต่ำำ��
ทำำ�ให้้ชาวอิิหร่่านเริ่่�มหัันมาบริิโภคข้้าวนำำ�เข้้าแทน ดัังนั้้�น จึึงคาดว่่าในปีีงบประมาณใหม่่ที่่�จะเริ่่�มขึ้้�นในวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 เป็็นต้้นไป
อิิหร่่านจะนํําเข้้าข้้าวจากต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่�ง่ รวมถึึงการนํําเข้้าจากไทยด้้วย โดยปััจจุุบัันกํําลัังมีีการเจรจาเงื่่�อนไขต่่างๆ ระหว่่าง
ผู้้�นํําเข้้าอิิหร่่านกัับผู้้�ส่่งออกข้้าวไทยอย่่างน้้อย 3 ราย
			 โดยก่่อนหน้้านี้้� สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน รายงานว่่า นัับตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา ราคาข้้าว
ในตลาดอิิหร่่านได้้ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องแบบรายเดืือน ซึ่�ง่ การปรัับตััวดัังกล่่าวเป็็นไปตามอััตราเงิินเฟ้้อที่่�ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็น
ปััญหาที่่รั� ัฐบาลอิิหร่่านได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ เนื่่�องจากข้้าวเป็็นสิินค้้าที่่มีีจํํ
� าเป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน และมีีความอ่่อนไหวต่่อผู้้�บริิโภค
ภายในประเทศเป็็นอย่่างมาก ข้้าวถืือเป็็นอาหารหลัักที่่�ชาวอิิหร่่าน โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อย ซึ่่�งคาดว่่ามีีจำำ�นวนมากกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งของประชากร สำำ�หรัับปััจจุุบัันข้้าวที่่�มีีวางจํําหน่่ายในตลาดอิิหร่่านมีีที่่�มาจากสองแหล่่งหลััก คืือ 1) ข้้าวที่่�ผลิิตในประเทศ
เฉลี่่�ยปีีละประมาณ 2.5 ล้้านตััน และ 2) ข้้าวที่่นํํ� าเข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่�ง่ กระทรวงอุุตสาหกรรม เหมืืองแร่่ และการค้้าระหว่่างประเทศ
ของอิิหร่่าน จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดปริิมาณโควตาการนํําเข้้าข้้าวในแต่่ละปีี ก่่อนมอบหมายให้้หน่่วยงานจััดซื้้�อจััดจ้้างของรััฐหรืือที่่รู้� ้�จัักกััน
ในนามว่่าหน่่วยงาน GTC (Government Trading Corporation ) ของอิิหร่่าน ที่่�เป็็นรััฐวิิสาหกิิจอยู่่�ภายใต้้การกํํากัับ
ดููแลของกระทรวงเกษตรจีีฮััด (Ministry of Agriculture Jihad) เป็็นผู้้�ออกใบอนุุญาตนํําเข้้า และมอบหมายบริิษััทตััวแทนนํําเข้้าต่่อไป
			ทั้้�งนี้้� ผลจากการขยัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องของราคาข้้าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้าวที่่�ผลิิตในประเทศที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด
ทำำ�ให้้กํําลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคชาวอิิหร่่านลดลง และส่่งผลให้้พฤติิกรรมการบริิโภคข้้าวของชาวอิิหร่่านได้้เปลี่่�ยนแปลงตามไปด้้วย
โดยผลจากการสํํารวจ พบว่่าประชากรที่่มีี� รายได้้น้้อยหรืือปานกลางที่่�มีีจำำ�นวนมากกว่่าร้้อยละ 70 ของประชากรทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็น
จำำ�นวนประมาณ 56 ล้้านคน ไม่่สามารถซื้้�อข้้าวอิิหร่่านที่่มีี� ราคาสููงขึ้้�นมารัับประทานได้้ทุุกวััน จึึงหัันมาบริิโภคข้้าวนํําเข้้าจากต่่างประเทศ
ที่่�มีีราคาถููกกว่่าถึึง 3 เท่่า โดยเฉพาะข้้าวนํําเข้้าเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการรัักษาดุุลสํํารองภายในประเทศ เช่่น ข้้าวไทย เวีียดนาม และ
อุุรุุกวััย เป็็นต้้น ด้้วยเหตุุนี้้� รััฐบาลอิิหร่่านจึึงระบายข้้าวไทยจากคลัังสํํารองดัังกล่่าวออกสู่่�ตลาดเดืือนละ 30,000 ตััน เพื่่�อสนัับสนุุน
ด้้านราคา และนํําเสนอทางเลืือกแก่่ผู้�มีี้ รายได้้น้้อย โดยกํําหนดระยะเวลาในการระบายข้้าวถึึงช่่วงเทศกาลปีีใหม่่และสิ้้�นสุุดเทศกาล
รอมดอน ซี่่�งในปีีนี้้�จะตรงกัับเดืือนเมษายน จะเป็็นช่่วงที่่ป� ระชาชนมีีความต้้องการซื้้�อข้้าวมากกว่่าปกติิ ทั้้�งนี้้�ข้้าวจำำ�นวนดัังกล่่าว
จะมีีวางจํําหน่่ายในห้้างสรรพสิินค้้าของรััฐทั่่�วประเทศ
			 ราคาข้้าวในตลาดอิิหร่่านขยัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยราคาข้้าวบาสมาติิกของอิินเดีียซึ่�ง่ ถืือเป็็นข้้าวคุุณภาพต่ำำ�� จะมีี
ราคาจํําหน่่าย เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ 200,000 – 210,000 เรีียล (ประมาณ 23.57 24.57 บาท) ซึ่่�งราคาขยัับสููงขึ้้�นจากเดิิมที่่จํํ� าหน่่าย
ในปีี 2562 ถึึงสามเท่่า ขณะที่่ข้� ้าวอิิหร่่านที่่�ผลิิตได้้ในประเทศ มีีราคาจํําหน่่ายเฉลี่่�ยอยู่่�ที่กิ่� ิโลกรััมละ 600,000 - 800,000 เรีียล
(ประมาณ 70.71 94.28 บาท) และมีีแนวโน้้มว่่าราคาจะขยัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นอีีก ส่่วนข้้าวไทยราคาจํําหน่่ายเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ
125,000 เรีียล (ประมาณ 14.73 บาท) ซึ่�ง่ ที่่�ผ่่านมารััฐบาลอิิหร่่านได้้พยุุงราคาข้้าวไม่่ให้้สููงขึ้้�น โดยนํําเข้้าข้้าวจากต่่างประเทศเพื่่�อ
สํํารองสมดุุลด้้านปริิมาณและราคาในตลาด ตลาดนํําเข้้าข้้าวรายสำำ�คััญของอิิหร่่าน ได้้แก่่ อิินเดีีย ปากีีสถาน ไทย สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์
เวีียดนาม และอุุรุุกวััย ซึ่�ง่ มีีข้้าวบาสมาติิเป็็นข้้าวที่่นํํ� าเข้้ามากที่่�สุุด คิิดเป็็นปริิมาณร้้อยละ 80 - 90 ของมููลค่่าการนํําเข้้าในแต่่ละปีี
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

			 อนึ่่�ง อิิหร่่านมีีการบริิโภคข้้าวต่่อปีีปริิมาณ 3.2 ล้้านตััน โดยในปีี 2565 กระทรวงเกษตรจีีฮััด (Ministry of Agriculture
Jihad) รายงานว่่า ข้้าวอิิหร่่านที่่ผลิ
� ิตได้้ในประเทศมีีปริิมาณเพีียง 1.8 ล้้านตััน ซึ่่�งเป็็นปริิมาณผลผลิิตที่่ล� ดลงร้้อยละ 18 เนื่่�องจาก
ปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นที่่�ลดลงและภััยแล้้ง ทํําให้้ความต้้องการนํําเข้้าข้้าวของประเทศในปีีนี้้�อยู่่�ที่่�ประมาณ 1.4 ล้้านตััน ถึึงแม้้ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
รััฐบาลอิิหร่่านได้้จััดสรรงบประมาณบางส่่วนในการจััดหาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่มีี� ความจํําเป็็นในชีีวิิตประจํําวััน เพื่่�อแจกจ่่าย
ให้้กัับครอบครััวผู้้�มีีรายได้้น้้อยและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด - 19 บ้้างแล้้ว แต่่กระนั้้�น
ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคในอิิหร่่านในภาพรวมยัังคงขยัับสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
			ทั้้�งนี้้� ปััญหาการคว่ำำ�� บาตร การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของไวรััสโควิิด - 19 และอััตราเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของอิิหร่่าน
ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่ผลผลิ
� ิตไม่่เพีียงพอและต้้องนํําเข้้าจากต่่างประเทศมีีราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเกืือบทุุกรายการ
ไม่่ใช่่เพีียงเฉพาะข้้าว ดัังนั้้�นรััฐบาลอิิหร่่านจึึงพยายามเจรจานํําเข้้าสิินค้้าจํําเป็็นในชีีวิิตประจำำ�วัันหรืือสิินค้้าประเภท Essential
Commodities เหล่่านี้้� ผ่่านกระบวนการค้้าในรููปแบบ Oils for Goods และ Barter Trade ซึ่�ง่ การนํําเข้้าข้้าวจากไทยเข้้าข่่ายเจรจา
ในรููปแบบนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงกลางปีี 2564 เป็็นต้้นมา ปริิมาณการนํําเข้้าข้้าวของอิิหร่่านในภาพรวมลดลงส่่งผลให้้รััฐบาลจำำ�เป็็นต้้องนํําข้้าว
สำำ�รองออกมากระจายในห้้างร้้านของรััฐมากขึ้้�น โดยคาดว่่าจะมีีการนํําเข้้าเพิ่่�มหลัังการเจรจารื้้�อฟื้้�นโครงการนิิวเคลีียร์์อิิหร่่านกัับสหรััฐฯ
เสร็็จสิ้้�นลง เนื่่�องจากอิิหร่่านคาดการณ์์ว่่า จะมีีการยกเลิิกการคว่ำำ�� บาตรและปล่่อยเงิินอายััดในธนาคารต่่างประเทศกว่่า 100 พัันล้้าน
เหรีียญสหรััฐฯ ในที่่�สุุด ซึ่่�งอิิหร่่านมีีความจํําเป็็นในการนํําเงิินดัังกล่่าวไปจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าขาดแคลน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิินค้้าข้้าว
เป็็นลำำ�ดัับแรกต่่อไป
รััสเซีีย

			รััสเซีียสั่่�งระงัับการส่่งออกธััญพืืชไปยัังกลุ่่�มประเทศอดีีตสมาชิิกสหภาพโซเวีียตเป็็นการชั่่�วคราว รวมถึึงการส่่งออกน้ำำ��ตาล
เป็็นส่่วนใหญ่่ ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงกล่่าวว่่า รััสเซีียจะยัังคงให้้สิิทธิ์์�เทรดเดอร์์ที่่�ได้้รัับโควตาอยู่่�ในขณะนี้้�เป็็นกรณีีพิิเศษ
			 นายมิิคาอิิล มิิชููสติิน นายกรััฐมนตรีีรััสเซีีย ได้้ลงนามในคำำ�สั่่�งห้้ามส่่งออกน้ำำ��ตาลทรายขาวและน้ำำ�� ตาลทรายดิิบจนถึึงวัันที่่�
31 สิิงหาคม 2565 และห้้ามส่่งออกข้้าวสาลีี ข้้าวไรย์์ ข้้าวบาร์์เลย์์ และข้้าวโพด ไปยัังประเทศสมาชิิกของสหภาพเศรษฐกิิจยููเรเซีีย (EAEU)
โดยมีีผลจนถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565
			 เมื่่�อสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา รััสเซีียแสดงความกัังวลเกี่่�ยวกัับการส่่งออกธััญพืืชไปยัังประเทศอดีีตสหภาพโซเวีียต ซึ่�ง่ อยู่่�ในเขต
ปลอดภาษีีภายใต้้กรอบความร่่วมมืือ EAEU โดยสิินค้้าที่่�ส่่งอออกไปยัังสหภาพ EAEU ไม่่ได้้เข้้าข่่ายโควตาการส่่งออกธััญพืืชและภาษีี
ในปััจจุุบัันของรััสเซีีย
			 แถลงการณ์์ของรััฐบาลระบุุว่่า รััสเซีียนำำ�มาตรการดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่�อป้้องกัันตลาดอาหารในประเทศซึ่่�งเผชิิญกัับข้้อจำำ�กััด
จากปััจจััยภายนอก
			 อย่่างไรก็็ดีี รััฐบาลรััสเซีียไม่่ได้้กล่่าวถึึงใบอนุุญาตการส่่งออกในแถลงการณ์์ แต่่ระบุุว่่า การขนส่่งลำำ�เลีียงธััญพืืชจาก
ต่่างประเทศผ่่านทาง EAEU จะยัังคงทำำ�ได้้
			ทั้้�งนี้้� รััสเซีียเป็็นผู้้�ส่่งออกข้้าวสาลีีรายใหญ่่สุุดของโลก โดยมีีอีียิิปต์์และตุุรกีีเป็็นประเทศผู้้�นำำ�เข้้าหลััก และรััสเซีียยัังเป็็นคู่่�แข่่ง
การส่่งออกข้้าวสาลีีกัับสหภาพยุุโรป (EU) และยููเครน
			 อย่่างไรก็็ดีี รััฐบาลรััสเซีียไม่่ได้้กล่่าวถึึงใบอนุุญาตการส่่งออกในแถลงการณ์์ แต่่ระบุุว่่า การขนส่่งลำำ�เลีียงธััญพืืชจาก
ต่่างประเทศผ่่านทาง EAEU จะยัังคงทำำ�ได้้
			ทั้้�งนี้้� รััสเซีียเป็็นผู้้�ส่่งออกข้้าวสาลีีรายใหญ่่สุุดของโลก โดยมีีอีียิิปต์์และตุุรกีีเป็็นประเทศผู้้�นำำ�เข้้าหลััก และรััสเซีียยัังเป็็นคู่่�แข่่ง
การส่่งออกข้้าวสาลีีกัับสหภาพยุุโรป (EU) และยููเครน
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ยููเครน

			 นายกฯ ยููเครน เผยเตรีียมจััดตั้้�งคลัังสำำ�รองอาหารรัับมืือการรุุกรานของรััสเซีียนายกรััฐมนตรีีเดนิิส ชไมฮาล แห่่งยููเครน
ได้้ออกมาเปิิดเผยว่่า รััฐบาลยููเครนจะจััดตั้้�งคลัังสำำ�รองอาหาร เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของประชาชน และกองทััพในช่่วงที่่ต้� ้อง
เผชิิญกัับการรุุกรานของรััสเซีีย
			 “ยููเครนจะจััดซื้้�อธััญพืืชและอาหารชนิิดอื่่�นๆ เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการบริิโภคตลอดทั้้�งปีีของประชาชนทั้้�งประเทศ โดยใช้้
งบประมาณภาครััฐ” นายชไมฮาลกล่่าว แต่่ไม่่ได้้ให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
			 สำำ�นัักข่่าวรอยเตอร์์รายงานว่่า ยููเครนเป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งออกอาหารรายใหญ่่ของโลก แต่่นัักวิิเคราะห์์ด้้านกสิิกรรมระบุุว่่า
การรุุกรานของรััสเซีีย ซึ่่�งรััสเซีียยืืนกรานว่่าเป็็น “ปฏิิบัติั ิการพิิเศษ” นั้้�น อาจลดพื้้�นที่่�เพาะปลููกธััญพืืชสำำ�หรัับปีี 2565 จนนำำ�ไปสู่่�
ภาวะขาดแคลนทั่่�วโลก รวมถึึงยููเครนด้้วย
			รััฐบาลยููเครนเปิิดเผยว่่า เหล่่าเกษตรกร ซึ่�ง่ ปกติิแล้้วจะเริ่่�มเตรีียมการเพาะปลููกประจำำ�ฤดููใบไม้้ผลิิในช่่วงปลายเดืือน
กุุมภาพัันธ์์หรืือต้้นเดืือนมีีนาคม จะเริ่่�มต้้นหว่่านเมล็็ดพืืชในพื้้�นที่่�ปลอดภััย แต่่อาจเผชิิญภาวะขาดแคลนเชื้้�อเพลิิงและเมล็็ดพืืช
			

ที่่�มา : ryt9

3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนมีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

			 ข้้าวเปลืือกเจ้้านาปีีหอมมะลิิ เฉลี่่�ยตัันละ 11,652 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 11,451 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ร้้อยละ 1.76 แต่่ลดลงจากตัันละ 11,823 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 1.45
			 ข้้าวเปลืือกเจ้้าความชื้้�น 15% เฉลี่่�ยตัันละ 8,050 บาท ราคาสููงขึ้้�นจากตัันละ 7,851 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ร้้อยละ 2.53 แต่่ลดลงจากตัันละ 9,312 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 13.55
3.2 ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

			 ข้้าวสารหอมมะลิิ ชั้้�น 2 (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 24,421 บาท ราคาลดลงจากตัันละ 24,503 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ร้้อยละ 0.33 และลดลงจากตัันละ 24,450 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 0.12
			 ข้้าวสารเจ้้า 5% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 12,471 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 แต่่ลดลงจากตัันละ
14,759 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 15.50
3.3 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

			 ข้้าวหอมมะลิิ 100% (ใหม่่) เฉลี่่�ยตัันละ 763 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (25,154 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 778 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(25,101 บาท/ตััน) ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 1.93 (สููงขึ้้�นในรููปเงิินบาทร้้อยละ 0.21) และลดลงจากตัันละ 845 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(25,803 บาท/ตััน) ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 9.70 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 2.52)
			 ข้้าว 5% เฉลี่่�ยตัันละ 421 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,879 บาท/ตััน) ราคาลดลงจากตัันละ 425 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,730 บาท/ตััน)
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 0.94 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 1.09) และลดลงจากตัันละ 525 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (16,052 บาท/ตััน)
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 19.81 (ลดลงในรููปเงิินบาทร้้อยละ 13.54)
หมายเหตุุ : อััตราแลกเปลี่่�ยน 1 ดอลลาร์์สหรััฐฯ เท่่ากัับ 32.9667 (อััตราแลกเปลี่่�ยน 2 สััปดาห์์ของเดืือนมีีนาคม 2565)

โดย น.ส.ปองวดีี จรัังรััตน์์
น.ส.อิินทุุชญา ปานปวง
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

34.578

32.650

34.909

35.850

34.600

0.95

35.850

3.61

บราซิิล

8.383

8.204

7.140

7.602

8.001

-1.68

7.140

-10.76

พม่่า

12.650

13.200

13.200

12.650

12.600

-0.50

12.600

0.00

กััมพููชา

5.256

5.554

5.742

5.740

5.783

2.27

5.900

2.02

จีีน

147.766

148.873

148.490

146.730

148.300

-0.07

148.990

0.47

อิินเดีีย

109.698

112.760

116.480

118.870

124.368

3.08

129.000

3.72

อิินโดนีีเซีีย

36.858

37.000

34.200

34.700

34.500

-1.94

34.400

-0.29

ญี่่�ปุ่่�น

7.929

7.787

7.657

7.611

7.573

-1.14

7.560

-0.17

เกาหลีีใต้้

4.197

3.972

3.868

3.744

3.507

-3.98

3.882

10.69

3.431

3.736

3.696

3.696

2.15

3.700

0.11

เนปาล
ไนจีีเรีีย

4.536

4.470

4.538

5.040

4.890

2.74

5.000

2.25

ปากีีสถาน

6.849

7.450

7.202

7.414

8.420

4.17

8.700

3.33

ฟิิลิปปิ
ิ ินส์์

11.686

12.235

11.732

11.927

12.416

0.96

12.400

-0.13

ไทย

19.200

20.577

20.340

17.655

18.863

-1.87

19.700

4.44

เวีียดนาม

27.400

27.657

27.344

27.100

27.381

-0.22

27.194

-0.68

สหรััฐฯ

7.117

5.659

7.107

5.877

7.224

0.68

6.090

-15.70

อื่่�น ๆ

47.490

43.511

44.042

46.616

46.720

0.36

44.919

-3.85

รวม

491.593

494.990

497.727

498.822

508.842

0.80

513.025

0.82

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

ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
135.048 150.422 163.842 176.608 181.637
491.593 494.990 497.727 498.822 508.842
48.504
48.288
43.920
45.311
51.624
483.788 481.737 484.961 493.793 503.497
48.504
48.288
43.920
45.311
51.624
150.422 163.842 176.608 181.637 186.982

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปีี 2564/65
(1)
186.982
513.025
52.537
511.191
52.537
188.816

Gr
7.82
0.77
0.61
1.05
0.61
5.53

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
2.94
0.82
1.77
1.53
1.77
0.98

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

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

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

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
0.391
0.375
0.388
0.335
0.400
0.187
0.262
0.134
0.042
0.073
0.594
1.245
0.954
1.240
0.782
3.350
2.750
2.700
2.300
1.900
1.150
1.300
1.350
1.350
1.850
1.173
2.059
2.720
2.265
2.407
0.456
0.527
0.506
0.543
0.413
0.455
0.448
0.511
0.552
0.406
12.573
11.791
9.813
14.577
21.191
3.647
3.913
4.550
3.934
3.928
0.538
0.653
0.689
0.803
0.640
11.615
11.213
7.562
5.706
6.062
0.280
0.213
0.202
0.234
0.241
0.982
0.802
0.809
0.969
0.705
6.488
6.590
6.581
6.167
6.272
3.349
2.776
3.142
2.858
2.915
1.276
1.371
1.309
1.436
1.439
48.504
48.288
43.920
45.311
51.624

หน่่วย : ล้้านตััน
ปีี 2564/65
(1)
0.370
0.250
0.800
2.100
1.400
2.250
0.440
0.430
21.000
4.350
0.630
6.800
0.230
0.820
6.500
2.775
1.392
52.537

Gr
-0.67
-39.31
5.61
-12.30
10.39
16.57
-1.67
-0.19
13.38
1.55
5.70
-17.93
5.31
-4.63
-1.33
-2.45
2.91
0.61

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-7.50
242.47
2.30
10.53
-24.32
-6.52
6.54
5.91
-0.90
10.74
-1.56
12.17
-4.56
16.31
3.64
-4.80
-3.27
1.77

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร 23

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
บราซิิล
0.758
0.537
0.691
0.876
0.685
จีีน
5.900
4.500
2.800
3.200
4.921
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.350
1.500
1.350
1.100
1.450
อีียิิปต์์
0.230
0.665
0.309
0.326
เอธิิโอเปีีย
0.390
0.600
0.520
0.700
0.850
อีียูู
1.591
1.621
1.759
1.940
1.820
กานา
0.650
0.830
0.900
0.850
1.050
กิินีี
0.600
0.865
0.530
0.670
0.940
อิิหร่่าน
1.400
2.350
0.600
0.550
0.650
อิิรััก
1.161
1.250
1.400
1.125
0.875
ญี่่�ปุ่่�น
0.678
1.237
1.263
0.970
1.280
เคนย่่า
0.625
0.670
0.678
0.676
0.662
มาดากััสการ์์
0.670
0.390
0.440
0.450
0.560
มาเลเซีีย
0.900
0.800
1.000
1.220
1.150
เม็็กซิิโก
0.913
0.776
0.740
0.843
0.775
โมซััมบิิก
0.710
0.530
0.635
0.655
0.700
เนปาล
0.535
0.700
0.620
0.980
1.240
ไนจีีเรีีย
2.500
2.100
1.800
1.800
2.100
ฟิิลิิปปิินส์์
1.200
2.500
2.900
2.450
2.950
ซาอุุดิิอาระเบีีย
1.195
1.290
1.425
1.613
1.200
เซเนกััล
1.100
1.100
1.000
1.050
1.250
แอฟริิกาใต้้
1.054
1.071
0.944
1.000
1.000
ศรีีลัังกา
0.249
0.024
0.016
0.147
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ 0.700
0.775
0.850
0.850
0.750
สหราชอาณาจัักร
0.668
0.500
0.500
0.400
1.800
สหรััฐฯ
0.787
0.916
0.982
1.210
0.979
อื่่�น ๆ
20.469
18.401
16.904
17.808
19.514
ประเทศ

รวม

48.504

48.288

43.920

45.311

51.624

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
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หน่่วย : ล้้านตััน

2.91
-6.80
-1.66
2.84
18.68
4.59
10.33
6.64
-25.82
-6.49
10.82
1.25
-2.13
9.55
-2.42
1.85
22.36
-4.90
19.47
2.35
2.11
-1.72
-18.02
2.33
19.24
7.41
-1.27

ปีี 2564/65
(1)
0.800
5.200
1.450
0.800
0.950
2.100
0.950
0.800
0.750
1.200
1.250
0.685
0.700
1.200
0.800
0.700
1.350
2.200
3.000
1.400
1.100
1.000
0.650
0.900
0.800
1.000
18.802

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
16.79
5.67
0.00
145.40
11.76
15.38
-9.52
-14.89
15.38
37.14
-2.34
3.47
25.00
4.35
3.23
0.00
8.87
4.76
1.69
16.67
-12.00
0.00
342.18
20.00
-55.56
2.15
-3.65

0.61

52.537

1.77

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

ประเทศ

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.000

35.200

35.400

35.700

36.100

0.76

36.700

1.66

บราซิิล

7.850

7.650

7.350

7.300

7.350

-1.77

7.400

0.68

พม่่า

10.000

10.200

10.250

10.400

10.550

1.27

10.650

0.95

กััมพููชา

4.000

4.200

4.300

4.350

4.300

1.81

4.500

4.65

จีีน

141.761

142.509

142.920

145.230

150.293

1.37

155.440

3.42

อิิยิิปต์์

4.300

4.200

4.200

4.300

4.300

0.24

4.250

-1.16

อิินเดีีย

95.838

98.669

99.160

101.950

101.069

1.40

103.500

2.41

อิินโดนีีเซีีย

37.500

37.000

36.300

36.000

35.400

-1.42

35.200

-0.56

ญี่่�ปุ่่�น

8.730

8.600

8.400

8.350

8.200

-1.54

8.200

0.00

เนปาล

4.033

4.101

4.376

4.521

4.924

5.09

5.000

1.54

ไนจีีเรีีย

6.700

6.750

6.800

6.850

7.100

1.32

7.200

1.41

3.350

3.200

3.400

3.800

4.100

7.89

ปากีีสถาน
ฟิิลิิปปิินส์์

12.900

13.250

14.100

14.300

14.450

3.08

15.150

4.84

ไทย

12.000

11.000

11.800

12.300

12.700

2.28

13.000

2.36

เวีียดนาม

22.000

21.500

21.200

21.250

21.450

-0.62

21.500

0.23

สหรััฐฯ

4.230

4.299

4.577

4.586

4.847

3.43

4.619

-4.70

อื่่�น ๆ

76.946

69.259

70.628

73.006

76.664

0.45

74.782

-2.45

รวม

483.788

481.737

484.961

493.793

503.497

1.05

511.191

1.53

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

ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดืือน เมษายน 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)

ประเทศ

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)

จีีน

98.500

109.000

115.000

116.500

116.500

4.10

113.000

-3.00

อิินเดีีย

20.550

22.600

29.500

33.900

37.000

17.14

41.500

12.16

อิินโดนีีเซีีย

3.215

5.563

4.063

3.313

3.060

-5.98

3.010

-1.63

1.431

0.948

1.149

1.899

10.97

2.154

13.43

ปากีีสถาน
ฟิิลิิปปิินส์์

2.003

2.288

3.520

3.597

3.763

18.69

4.213

11.96

ไทย

4.238

2.852

4.080

3.979

4.280

3.59

4.380

2.34

1.034

1.097

1.180

2.639

33.43

2.633

-0.23

เวีียดนาม
สหรััฐฯ

1.462

0.933

1.424

0.910

1.387

-1.29

1.095

-21.05

อื่่�น ๆ

20.454

18.141

16.976

17.109

16.454

-4.82

16.831

2.29

รวม

150.422

163.842

176.608

181.637

186.982

5.53

188.816

0.98

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
บาท/ตัน

ราคาข้าว
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ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มันส�ำปะหลัง

การผลิต
	ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2565 (เริ่่�มออกสู่่�
ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2564 – กัันยายน
2565) คาดว่่ามีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยว 10.179 ล้้านไร่่
ผลผลิิต 34.691 ล้้านตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
3.408 ตััน เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 ที่่�มีีพื้้�นที่่�
เก็็บเกี่่�ยว 10.406 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 35.094
ล้้านตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 3.372 ตััน พบว่่า
พื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยวและผลผลิิต ลดลงร้้อยละ
2.18 และร้้อยละ 1.15 ตามลำำ�ดัับ
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.07
โดยเดืือนเมษายน 2565 คาดว่่าจะมีีผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาด 2.692 ล้้านตััน (ร้้อยละ 7.76
ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
	ทั้้�งนี้้�ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2565
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมกราคม –
มีีนาคม 2565 ปริิมาณ 20.48 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 59.04 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
การตลาด 
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลััง
เดืือนมีีนาคม 2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�
มัันเส้้น มีีปริิมาณส่่งออก 0.585 ล้้านตััน
มููลค่่า 4,616 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ
0.455 ล้้านตััน มููลค่่า 3,613 ล้้านบาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 28.57
และร้้อยละ 27.76 ตามลำำ�ดัับ
มัันอััดเม็็ด มีีปริิมาณส่่งออก 17,135 ตััน
มููลค่่า 141.41 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ

127.50 ตััน มููลค่่า 1.43 ล้้านบาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 13,339.22 และ
ร้้อยละ 9,788.81 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง มีีปริิมาณส่่งออก
0.399 ล้้านตััน มููลค่่า 6,140 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.363 ล้้านตััน มููลค่่า
5,690 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 9.92 และร้้อยละ 7.91 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลัังดััดแปร มีีปริิมาณ
ส่่งออก 0.111 ล้้านตััน มููลค่่า 2,856 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.094 ล้้านตััน มููลค่่า
2,500 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 18.09 และร้้อยละ 14.24 ตามลำำ�ดัับ
ราคา
	ความเคลื่่�อนไหวของราคามัันสำำ�ปะหลััง
ในเดืือนเมษายน 2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา

		 1.1 ราคาหััวมัันสำำ�ปะหลัังสดที่่�เกษตรกร
ขายได้้ ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
2.38 บาท สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 2.31 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.03 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 2.08 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 14.42
		 1.2 ราคามัันเส้้นที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.87 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 6.60 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.09 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 5.74 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 19.69

2. ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ

		 2.1 ราคาขายส่่งมัันเส้้น เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 8.32 บาท สููงขึ้้�นจากราคา
กิิโลกรััมละ 7.85 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 5.99 และสููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ
7.09 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 17.35
		 2.2 ราคาขายส่่งแป้้งมัันประเภท
สตาร์์ช ชั้้�นพิิเศษ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 15.52 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 15.21 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.04 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 13.86 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 11.98
3. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		 3.1 ราคาส่่งออกมัันเส้้น ราคาเฉลี่่�ย
ตัันละ 275 ดอลลาร์์สหรััฐฯ สููงขึ้้�นจากตัันละ
262 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 4.96 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 262
ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกัันของปีี
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.96
		 3.2 ราคาส่่งออกแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
ราคาเฉลี่่�ยตัันละ 495 ดอลลาร์์สหรััฐฯ สููงขึ้้�น
จากตัันละ 490 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.02 และสููงขึ้้�นจากตัันละ
483 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 2.48
โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
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ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
		 กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2564/65
(ณ เดืือนเมษายน 2565) มีีปริิมาณ
1,210.45 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,125.88
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 7.51
โดยสหรััฐอเมริิกา จีีน บราซิิล สหภาพยุุโรป
อาร์์เจนติินา ยููเครน อิินเดีีย เม็็กซิิโก
รััสเซีีย และแคนาดา ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวมของโลกเพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ของโลก
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 1,197.15 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,140.10 ล้้านตััน ในปีี
2563/64 ร้้อยละ 5.00 โดยสหรััฐอเมริิกา
จีีน สหภาพยุุโรป บราซิิล เม็็กซิิโก อิินเดีีย
แคนาดา อีียิิปต์์ ญี่่�ปุ่่�น และเวีียดนาม
มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับการค้้า
ของโลกมีี 189.73 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
183.70 ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ
3.28 โดยอาร์์เจนติินา บราซิิล สหภาพ
ยุุโรป รััสเซีีย แอฟริิกาใต้้ และแคนนาดา

ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับผู้้�นำ�ำ เข้้า เช่่น
เม็็กซิิโก สหภาพยุุโรป เวีียดนาม อีียิิปต์์
อิิหร่่าน โคลััมเบีีย ไต้้หวััน แอลจีีเรีีย เปรูู
และซาอุุดีีอาระเบีียมีีการนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
เดืือนเมษายน 2565 (1 - 15 เมษายน
2565) มีีปริิมาณการส่่งออกข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์ 6,312 ตััน (สมาคมพ่่อค้้า
ข้้าวโพดและพืืชพัันธุ์์�ไทย)
ราคา
	สรุุปราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เดืือน
เมษายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกรขาย
ได้้ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
9.59 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 9.10 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ 5.38
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 7.93 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 20.93
สำำ�หรัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ความชื้้�นเกิิน
14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 7.67 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 7.93 บาท ของเดืือน
มีีนาคม 2565 ร้้อยละ 3.28 แต่่สููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 6.31 บาท ของเดืือน
เมษายน 2564 ร้้อยละ 21.55
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์์รัับซื้้�อเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 12.80 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ

2563/64

2564/65

ร้้อยละผลต่่าง

สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

306.37
1,125.88
183.70
183.70
1,140.10
292.15

292.15
1,210.45
189.73
189.73
1,197.15
305.46

-4.64
7.51
3.28
3.28
5.00
4.56

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
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12.61 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565
ร้้อยละ 1.51 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
9.22 บาท ของเดืือนเมษายน 2564
ร้้อยละ 38.83 สำำ�หรัับราคาขายส่่งที่่�ไซโล
รัับซื้้�อสััปดาห์์นี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. เฉลี่่�ยตัันละ
390.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (13,040.00 บาท/ตััน)
ลดลงจากตัันละ 391.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(12,956.00 บาท/ตััน) ของเดืือนมีีนาคม
2565 ร้้อยละ 0.26 แต่่สููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาท ตัันละ 84.00 บาท เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนเมษายน 2564 เฉลี่่�ยตัันละ 301.00
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (9,352.00 บาท/ตััน) สููงขึ้้�น
ร้้อยละ 29.57 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 3,688.00 บาท
ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดชิิคาโก
เดืือนพฤษภาคม 2565 ข้้าวโพดเมล็็ด
เหลืืองอเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่�ยตัันละ 307.42
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (10,397.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 292.52 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(9,772.00 บาท/ตััน) ของเดืือนมีีนาคม
2565 ร้้อยละ 5.09 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 625 บาท เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนเมษายน 2564 เฉลี่่�ยตัันละ 244.88
ดอลลาร์์สหรััฐ (7,714.00 บาท/ตััน) สููงขึ้้�น
ร้้อยละ 25.54 และสููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท
ตัันละ 2,683 บาท
โดย น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้้าวฟ่่างเลี้้�ยงสััตว์์
การผลิิต
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65
(ณ เดืือนเมษายน 2565) มีีปริิมาณ 65.59
ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 61.92 ล้้านตััน ของปีี
2563/64 ร้้อยละ 5.93 โดยประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ไนจีีเรีีย เอธิิโอเปีีย เม็็กซิิโก
อาร์์เจนติินา จีีน ออสเตรเลีีย และ
บููร์์กิินาฟาโซ ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้้าวฟ่่างโลก ปีี 2564/65
มีี 65.16 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.35 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.52 โดยจีีน
ไนจีีเรีีย เอธิิโอเปีีย เม็็กซิิโก สหรััฐอเมริิกา

ถั่่�วเขีียว
การผลิิต
	ถั่่�วเขีียว ปีี 2565/66 คาดการณ์์ ณ เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2565 - มิิถุุนายน 2566)
มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 701,931 ไร่่ ผลผลิิต
105,689 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 151 กิิโลกรััม
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564/65 ที่่มีี� เนื้้�อที่่�เพาะปลููก
743,180 ไร่่ ผลผลิิต 108,474 ตััน และผลผลิิต
ต่่อไร่่ 146 กิิโลกรััม พบว่่าเนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่�ยว
ลดลงร้้อยละ 5.55 ผลผลิิตลดลงร้้อยละ 2.57
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.43
ราคา
ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือนเมษายน
2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเมล็็ดใหญ่่ชนิิดคละ
เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 22.16 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 21.87 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565
ร้้อยละ 1.33 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 25.82 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 14.18
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�ชนิิดคละ ไม่่มีีรายงานราคา

เคนยา ยููเครน และโบลิิเวีีย ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัับจีีน ญี่่�ปุ่่�น เคนยา แม็็กซิิโก ซููดานใต้้
ซููดาน ชิิลีี เอริิเทรีีย และเอธิิโอเปีีย นำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
ราคาข้้าวฟ่่างแดงคละที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนเมษายน 2565 ไม่่มีีรายงานราคา

บููร์์กิินาฟาโซ อาร์์เจนติินา และแคเมอรููน
มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านการค้้าโลก
คาดว่่ามีี 12.68 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 10.66
ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 19.01
โดยสหรััฐอเมริิกา อาร์์เจนติินา ออสเตรเลีีย

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2565)
รายการ

2564/65

หน่่วย : ล้้านตััน

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

สต๊๊อกต้้นปีี
3.90
3.47
-11.01
ผลผลิิต
61.92
65.59
5.93
นำำ�เข้้า
10.66
12.68
19.01
ส่่งออก
10.66
12.68
19.01
ใช้้ในประเทศ
62.35
65.16
4.52
สต๊๊อกปลายปีี
3.47
3.89
12.25
ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

กิิโลกรััมละ 39.00 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
38.00 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ 2.63
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 36.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 8.33
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 22.00 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
20.00 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
10.00 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 24.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 8.33
ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.00 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 29.00 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 30.00
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.33
ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 23.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
24.00 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
4.17 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 29.00
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 20.69
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 13.51
ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 30.02 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
30.01 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
0.03 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.02 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 3.22
ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััม 23.97 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ

ถั่วเหลือง

24.98 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
4.03 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 30.02 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 20.15
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 40.09 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
39.07 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
2.59 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.06 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 8.16
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 22.96 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

ด้านการผลิต
ในประเทศ

ในปีี 2565/66 มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก
0.085 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 23,007 ตััน
ลดลงจาก 0.088 ล้้านไร่่ และ 23,482 ตััน
ในปีี 2564/65 ร้้อยละ 3.41 และร้้อยละ
2.02 ตามลำำ�ดัับ แต่่มีีผลผลิิตต่่อไร่่
270 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นจาก 267 กิิโลกรััม
ในปีี 2564/65 ร้้อยละ 1.12
ต่่างประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2564/65 ประจำำ�
เดืือนเมษายน 2565 มีีประมาณ 350.72
ล้้านตััน ลดลงจาก 367.76 ล้้านตััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.63

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
คาดการณ์์ว่่า ในปีีการตลาด 2564/65
(ณ เดืือนเมษายน 2565) สหรััฐฯ จะผลิิต
ถั่่�วเหลืืองอยู่่�ที่่� 120.71 ล้้านตััน และ
ความต้้องการใช้้เพื่่�อสกััดน้ำำ�มั
� ันอยู่่�ที่่�
60.30 ล้้านตััน ซึ่่�งตััวเลขคงที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
จากประมาณการครั้้�งก่่อนในเดืือนมีีนาคม
ที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับการส่่งออกถั่่�วเหลืือง
คาดว่่าจะอยู่่�ที่่� 57.66 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 56.88 ล้้านตััน จากการประมาณ
ในเดืือนมีีนาคม เนื่่�องจากชดเชยการส่่งออก
ที่่�ลดลงของบราซิิล ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงคาดว่่า
สต็็อกสิ้้�นปีีอยู่่�ที่่� 7.07 ล้้านตััน ลดลงจาก
7.77 ล้้านตััน จากการประมาณในเดืือน
ที่่�ผ่่านมา

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

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

2563/64
139.50
114.75
46.20
19.60
10.45
6.36
4.31
26.59
367.76
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2564/65
125.00
120.71
43.50
16.40
11.90
6.27
4.76
22.18
350.72

20.95 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ
9.62 แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 24.98 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 8.08
ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.83 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 37.87 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 13.30
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
ด้้านราคา

ในประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 17.85 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 19.85 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.08 แต่่สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 17.73 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 0.68
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ ของ
ถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำำ�มั
� ันในเดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
20.38 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
20.18 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.99
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 19.63 บาท
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.82
ต่่างประเทศ

ราคาถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า ณ ตลาด
ชิิคาโก เฉลี่่�ยบุุชเชลละ 1,678.89 เซนต์์
(20.85 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากบุุชเชลละ
1,673.79 (20.62 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.30 และสููงขึ้้�นจาก
บุุชเชลละ 1,468.60 เซนต์์ (17.01 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 14.32
ราคากากถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยตัันละ 462.68
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (15.64 บาท/กก.)
ลดลงจากตัันละ 482.01 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(16.17 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
4.01 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 410.72 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(12.95 บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 12.65
โดย นางสาวภััทรวดีี จัันทร์์มา
นายภาณุุพัันธ์์ คำำ�วัังสง่่า
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่่�วลิิสง
ในประเทศ
การผลิิต

	ถั่่�วลิิสง ปีี 2565/66 คาดการณ์์
ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาด
ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2565 ถึึง มิิถุุนายน 2566)
มีีเนื้้�อที่่�เพาะปลููก 68,174 ไร่่ ผลผลิิต 24,530 ตััน
และผลผลิิตต่่อไร่่ 360 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2564/65 ที่่มีี� เนื้้�อที่่�เพาะปลููก 70,265 ไร่่
ผลผลิิต 25,074 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 357
กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�เพาะปลููกและผลผลิิตลดลง
ร้้อยละ 2.98 และร้้อยละ 2.17 ตามลำำ�ดัับ
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 0.84
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
เมษายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
30.90 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.41 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ 1.62 และ
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 30.46 บาท ของเดืือน
เมษายน 2564 ร้้อยละ 1.44
	ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
42.22 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 40.99 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ 3.00 และ
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 50.47 บาท ของเดืือน
เมษายน 2564 ร้้อยละ 16.35

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดพิิเศษ

ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ปีี 2565 ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันเดืือนเมษายน
จะมีีประมาณ 1.960 ล้้านตััน คิิดเป็็น
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.353 ล้้านตััน สููงขึ้้�น
จากผลผลิิตปาล์์มทะลาย 1.709 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.308 ล้้านตััน
ของเดืือนมีีนาคม คิิดเป็็นร้้อยละ 14.69
และร้้อยละ 14.61 ตามลำำ�ดัับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ
2563/64
2564/65
ผลผลิิต
49.55
50.60
นำำ�เข้้า
4.23
3.95
ส่่งออก
4.94
4.65
สกััดน้ำำ�มั
� ัน
19.75
19.89
สต็็อกปลายปีี
4.57
4.29
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อััตราการเติิบโต (%)
2.12
-6.62
-5.87
0.71
-6.13

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2563/64
17.99
6.70
24.86
49.55

2564/65
18.20
6.80
25.60
50.60

อััตราการเติิบโต (%)
1.17
1.49
2.98
2.12

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, Apr 2022
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 65.50 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 57.50 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 13.91
	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดธรรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 60.50 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 54.00 บาท
ของเดืือนเมษายน 2564 ร้้อยละ 12.04
ต่่างประเทศ
กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์ภาวการณ์์
การตลาด
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มสููงขึ้้�นหลัังจาก
ที่่�อิินโดนีีเซีียได้้สั่่�งห้้ามการส่่งออกน้ำำ�มั
� ัน
สำำ�หรัับประกอบอาหารทั้้�งหมด ซึ่่�งจะ
เริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 เมษายน
และจะสิ้้�นสุุดจนกว่่าปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ��มัันสำำ�หรัับประกอบอาหารในประเทศ
อิินโดนีีเซีียได้้รัับการแก้้ไขแล้้ว โดยการ
เคลื่่�อนไหวนี้้�อาจกระทบต่่ออััตราเงิินเฟ้้อ
ของอาหารทั่่�วโลกที่่�สููงขึ้้�นและความผัันผวน
ของตลาดพืืชที่่�รุุนแรงขึ้้�นจากสงคราม

ผลิิตถั่่�วลิิสงโลก ปีี 2564/65 ณ เมษายน
2565 มีีผลผลิิต 50.60 ล้้านตััน สููงขึ้้�นจาก
49.55 ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 2.12
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.44 ของผลผลิิตพืืชน้ำำ�มั
� ัน
ของโลก โดยถั่่�วเหลืือง เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 350.72 ล้้านตััน 71.18
ล้้านตััน และ 57.31 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
ระหว่่างรััสเซีียกัับยููเครน โดยราคาน้ำำ�มั
� ัน
ปาล์์มซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดมาเลเซีีย
ของเดืือนกรกฎาคมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7
เป็็น 6,799 ริิงกิิต ซึ่่�งสููงที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 11 มีีนาคมที่่�ผ่่านมา ในขณะที่่�ราคา
น้ำำ��มัันปาล์์มในบริิเวณใกล้้เคีียงเพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่าร้้อยละ 9 รวมถึึงราคาน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืือง
ที่่�เป็็นคู่่�แข่่งสำำ�คััญของปาล์์มน้ำำ��มััน เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 1.9 ในตลาดชิิคาโก้้ ซึ่่�งใกล้้ระดัับ
สููงสุุดกว่่าทุุกครั้้�งที่่�ผ่่านมา

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกร
ขายได้้เดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.87 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 9.57 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.13 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 4.75 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 107.79
ราคาขายส่่งน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 53.68 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 54.12 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.81 แต่่สููงขึ้้�น

จากกิิโลกรััมละ 32.07 บาท ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 67.38
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ยตัันละ 6,721.29 ริิงกิิต
(54.05 บาท/กก.) ลดลงจากตัันละ
6,973.17 ริิงกิิต (56.04 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.61 แต่่สููงขึ้้�น
จากตัันละ 4,284.53 ริิงกิิต (33.05 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 56.87
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดััม เฉลี่่�ยตัันละ

1,685.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (56.96 บาท/กก.)
ลดลงจากตัันละ 1,882.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(62.83 บาท/กก.) ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
10.47 แต่่สููงขึ้้�นจากตัันละ 1,191.50
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (37.56 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 41.42

ฝ้าย

ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้าย
ในตลาดโลกประจำำ�เดืือนเมษายน
2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�

(เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 10.67 บาท)
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ 84.33 เซนต์์
(กิิโลกรััมละ 58.57 บาท) ของเดืือนเมษายน
2564 ร้้อยละ 63.86 (เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาท
กิิโลกรััมละ 44.39 บาท)

ในประเทศ
ราคา

ราคาฝ้้ายดอกทั้้�งเมล็็ดชนิิดคละ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีีรายงานราคา
ต่่างประเทศ
การผลิต

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ผลผลิิตฝ้้ายโลกปีี 2564/65 ณ เดืือน
เมษายน 2565 มีีปริิมาณ 26.17 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 24.34 ล้้านตัันของปีี 2563/64
ร้้อยละ 7.52
การค้้า

กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ความต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 27.01 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
26.56 ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ
1.69 ด้้านการนำำ�เข้้า มีีปริิมาณ 9.97 ล้้านตััน
ลดลงจาก 10.68 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 6.65 ด้้านการส่่งออก มีีปริิมาณ
9.98 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.57 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 5.58

อ้้อยโรงงาน
และน้ำำ��ตาล
ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน		

ต่่างประเทศ
	พื้้�นที่่�อ้้อยของบราซิิลลดลงตั้้�งแต่่
2559/2560 และสููญเสีียพื้้�นที่่�เพาะปลููกอีีก
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ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565

n

ราคาซื้้�อ-ขายล่่วงหน้้าเพื่่�อส่่งมอบเดืือน
พฤษภาคม 2565 ทำำ�สััญญาเดืือนเมษายน
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 138.18 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
102.96 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ
125.30 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 92.29 บาท)
ของเดืือนมีีนาคม 2565 ร้้อยละ 10.28

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
นางอััมพิิกา เพชรเสถีียร
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

โดย นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
		 น.ส.สุดารัตน์ ผลพิบูลย์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนเมษายน 2565)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2563/64
ปีี 2564/65
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
21.13
19.02
-9.99
ผลผลิิต
24.34
26.17
7.52
นำำ�เข้้า
10.68
9.97
-6.65
ใช้้ในประเทศ
26.56
27.01
1.69
ส่่งออก
10.57
9.98
-5.58
สต็็อกปลายปีี
19.02
18.15
-4.57
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565

3.5% หรืือ 300,000 เฮคแตร์์ ในปีี
2564/2565 (เมษายน-มีีนาคม) ให้้กัับ
ข้้าวโพดและถั่่�วเหลืือง เนื่่�องจากพื้้�นที่่�
ที่่�ลดลงและสภาพอากาศที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย
บราซิิลจึึงผลิิตน้ำำ�� ตาลได้้ 35.05 ล้้านตััน
ลดลง 15% และเอทานอล 26.78 พัันล้้านลิิตร
ลดลง 10% จากอ้้อยทั้้�งหมด 585.2 ล้้านตััน
ซึ่่�งลดลง 11% ทั้้�งนี้้�บราซิิลส่่งออกน้ำำ��ตาล
26 ล้้านตััน ลดลง 19% และเอทานอล

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

1.8 พัันล้้านลิิตร ลดลง 39% ตามลำำ�ดัับ
โรงงานน้ำำ�� ตาลในรััฐมหาราษฏระ
ของอิินเดีีย ซึ่่�งปกติิจะต้้องจััดการ
ขนส่่งอ้้อย สำำ�หรัับเกษตรกร ได้้ขอให้้
เกษตรกรจััดระเบีียบการตััดและขนส่่ง
ด้้วยตนเองสำำ�หรัับอ้้อยที่่�เหลืือ 7.2-8.0 ล้้านตััน
	สมาคมน้ำำ�� ตาลของจีีน รายงานว่่า
ในเดืือนมีีนาคม จีีนนำำ�เข้้าน้ำำ��เชื่่�อม
106,000 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 80,000 ตััน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

จากปีีก่่อนหน้้า ในขณะที่่�การนำำ�เข้้าน้ำำ��ตาล
ลดลง 38% เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว ขณะที่่�
ข้้อมููลของศุุลกากรจีีน ระบุุว่่า ในเดืือนมีีนาคม

จีีนนำำ�เข้้าน้ำำ��ตาลจากอิินเดีีย 26,800 ตััน
เพิ่่�มขึ้้�น 514% และจากไทย 11,200 ล้้าน
ตััน เพิ่่�มขึ้้�น 272% จากปีีก่่อน

โดย น.ส.สุุดาริินทร์์ รอดมณีี
น.ส.สุุดารััตน์์ ผลพิิบููลย์์
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดืือนกำำ�หนดราคา
พ.ค.-65
ก.ค.-65
ต.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-66
ก.ค.-66
ต.ค.-66
มีี.ค.-67
พ.ค.-67
ก.ค.-67
ต.ค.-67

ราคาสููงสุุด
19.94
19.86
19.95
20.20
19.44
18.88
18.50
18.47
17.75
17.25
17.05

มีี.ค.-68

17.09

ราคาต่ำำ��สุุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 เม.ย. 65 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 มีี.ค. 65 เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�ม(+),ลด(-)
19.57
19.87
19.28
+0.59
19.49
19.81
19.16
+0.65
19.61
19.93
19.18
+0.75
19.87
20.19
19.34
+0.85
19.13
19.43
18.51
+0.92
18.58
18.87
17.88
+0.99
18.19
18.48
17.46
+1.02
18.18
18.47
17.43
+1.04
17.49
17.75
16.92
+0.83
17.00
17.24
16.61
+0.63
16.85
17.03
16.58
+0.45
16.94

17.07

ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดืือนกำำ�หนดราคา
พ.ค.-65
ส.ค.-65
ต.ค.-65
ธ.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-65
ส.ค.-66
ต.ค.-66

ยางพารา

ราคาสููงสุุด
542.60
535.80
531.30
527.10
518.60
510.60
501.50
499.00

ราคาต่ำำ��สุุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 เม.ย. 65 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 21 มีี.ค. 65 เปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�ม(+),ลด(-)
533.20
541.10
549.40
-8.30
527.10
535.00
531.70
+3.30
523.20
530.60
518.40
+12.20
519.70
526.90
513.50
+13.40
511.20
518.60
508.20
+10.40
503.40
510.60
498.80
+11.80
494.80
501.50
487.60
+13.90
499.00
499.00
477.20
+21.80

การผลิิต
	ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงระหว่่าง
เดืือนมกราคม - มีีนาคม ปีี 2565 มีีปริิมาณ
1.071 ล้้านตััน (1.087 ล้้านตัันยางดิิบ)
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.23 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีี 2564 ที่่มีีผลผลิ
�
ิต 1.058 ล้้านตััน
(1.074 ล้้านตัันยางดิิบ) โดยช่่วงที่่�ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดมากของปีี 2565 คาดว่่า

อยู่่�ในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – ธัันวาคม
โดยมีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาดร้้อยละ 54.10
ของปริิมาณผลผลิิตทั้้�งปีี ทางด้้านการผลิิต
ยางพาราในภาพรวมของโลก สมาคมประเทศ
ผู้้�ผลิิตยางธรรมชาติิ (ANRPC) คาดการณ์์ว่่า
ในปีี 2565 ผลผลิิตยางพาราโลกมีีประมาณ
14.292 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564
ร้้อยละ 2.26 ที่่�มีีปริิมาณ 13.976 ล้้านตััน

การตลาด
การส่่งออกยางพาราของไทย
ในช่่วงระหว่่างเดืือนมกราคม - มีีนาคม 2565
มีีปริิมาณ 1.118 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.37
จาก 1.061 ล้้านตัันของปีี 2564 ทางด้้าน
ความต้้องการใช้้ยางพาราในภาพรวม
ของโลกANRPC คาดการณ์์ว่่าในปีี 2565
มีีความต้้องการใช้้ยางประมาณ 14.643 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564 ร้้อยละ 2.18
ที่่�มีีปริิมาณ 14.330 ล้้านตััน
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ราคา
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
1) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 62.20 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
61.52 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.68 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.11
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 61.70 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
61.02 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.68 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.11
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 61.20 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
60.52 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
0.68 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.12
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
26.21 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 25.94 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.27 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.04
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
24.74 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 24.72 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.02 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.08
6) น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
59.18 บาท ลดลงจาก 60.93 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.75 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.87

2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.
ซื้้�อขายล่่วงหน้้าส่่งมอบเดืือนพฤษภาคม 2565
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 79.01 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 75.47 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.54 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.69
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 77.86 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 74.32 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.54 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.76
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
57.84 บาท ลดลงจาก 58.88 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.04 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 1.77
4) น้ำำ�� ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
51.79 บาท ลดลงจาก 53.08 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.29 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.43
	ณ ท่่าเรืือสงขลา
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 78.76 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
75.22 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
3.54 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.71
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 77.61 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 74.07 บาท

ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 3.54 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.78
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
57.59 บาท ลดลงจาก 58.63 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.04 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 1.77
4) น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
51.54 บาท ลดลงจาก 52.83 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 1.29 บาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.44
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3
ในตลาดล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 212.63 เซนต์์สหรััฐฯ
(71.26 บาท) ลดลงจาก 216.72 เซนต์์สหรััฐฯ
(71.47 บาท) ของเดืือนที่่ผ่� ่านมากิิโลกรััมละ
4.09 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือลดลงร้้อยละ 1.89
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 259.05 เยน (68.23 บาท)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 250.83 เยน (69.26 บาท)
ของเดืือนที่่�ผ่่านมากิิโลกรััมละ 8.22 เยน
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.28

กาแฟ

ภาครััฐส่่งเสริิม ให้้ปลููกกาแฟเป็็นพืืชทางเลืือก
ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่กาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้าคาดว่่า
เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากปีีนี้้�ฝนมาเร็็ว ต้้นกาแฟ
เริ่่�มติิดผลแล้้วได้้รัับน้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้
การเจริิญเติิบโตของผลกาแฟสมบููรณ์์ดีีมากกว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมา
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�
อาราบิิก้้า เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสองพัันธุ์์�
จากต้้นกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้
ในปีีนี้้� เช่่น จัังหวััดเชีียงราย ลำำ�ปาง น่่าน
แม่่ฮ่่องสอน เป็็นต้้น โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�ม
ในสวนผลไม้้และพื้้�นที่่�ว่่าง เพราะราคากาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้้าที่่�เกษตรกรขายได้้เมื่่�อปีี 2560
มีีราคาดีี ประกอบกัับภาครััฐส่่งเสริิมให้้ปลููก
กาแฟเป็็นพืืชทางเลืือก ส่่วนผลผลิิตต่่อเนื้้�อ
ที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศ
เอื้้�ออำำ�นวย มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอ ไม่่กระทบ
แล้้งเหมืือนปีีที่ผ่่� ่านมา ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟสมบููรณ์์
ออกดอกติิดผลมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิต
กาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564
– เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผล
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากการปลููกใหม่่ในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผล
ในปีีนี้้� สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่า
เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอ ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟสมบููรณ์์
ออกดอกติิดผลมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา โดยผลผลิิต
กาแฟจะเก็็บเกี่่ย� วมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากกาแฟที่่ปลูู
� กในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลในปีีนี้้�
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
แหล่่งผลิิตจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ กาญจนบุุรีี
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น จากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
ต่่อการติิดดอกออกผล ยกเว้้นในจัังหวััด
ฉะเชิิงเทรา จัันทบุุรีี ตราด ระยอง และชลบุุรีี
แบ่่งสััดส่่วนการปลููกกาแฟเป็็น 30% ปลููกในไร่่
และ 70% ปลููกแซมในสวนทุุเรีียน ต้้นกาแฟ
ที่่�ปลููกในไร่่ ไม่่ได้้รัับการดููแลจากเกษตรกร
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลจึึงลดลง โดยผลผลิิตกาแฟ
จะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 –
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565

ในประเทศ
การผลิิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้า
และพัันธุ์์�อาราบิิก้้าเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่
ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟ
พัันธุ์์�โรบััสต้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากต้้นกาแฟ
ที่่�ปลููกเมื่่�อปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้� ส่่วน
ผลผลิิตต่่อไร่่กาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากต้้นกาแฟอยู่่�ในช่่วงอายุุที่่�ให้้ผลผลิิตสููง
รวมทั้้�งเกษตรกรดููแลดีี ประกอบกัับปีีนี้้�ได้้รัับ
น้ำำ��ฝนดีี จึึงออกดอกและติิดเป็็นผลมากกว่่าปีีที่่�แล้้ว
สำำ�หรัับเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้า
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น จากต้้นกาแฟที่่ปลูู
� กเมื่่�อปีี 2561
เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้� โดยเฉพาะแหล่่งผลิิตทาง
ภาคเหนืือ เช่่น จัังหวััดเชีียงราย น่่าน แม่่ฮ่่องสอน
โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�มในสวนผลไม้้และพื้้�นที่่�ว่่าง
เนื่่�องจากราคากาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้าที่่�เกษตรกร
ขายได้้เมื่่�อปีี 2560 มีีราคาดีี ประกอบกัับ
34
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ปีี
2560
2561
2562
2563
2564
อััตราเพิ่่�ม
(ร้้อยละ)
2565*

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

หมายเหตุุ* : ประมาณการ
ภาคใต้้ เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
กาแฟที่่ปลูู
� กในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลในปีีนี้้� สำำ�หรัับ
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
สภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวยในช่่วงกาแฟออกดอก
ทำำ�ให้้กาแฟติิดผลดีีกว่่าปีีที่่ผ่� ่านมา ต้้นกาแฟ
จะได้้รัับน้ำำ��เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิตจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือน
ธัันวาคม 2564 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
การตลาดและราคา

คาดว่่า ราคาเมล็็ดกาแฟจะใกล้้เคีียงกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา จากปริิมาณผลผลิิตโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
และภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�ซบเซา สำำ�หรัับการ
ส่่งออกจะลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อย
เนื่่�องจากผลผลิิตภายในประเทศลดลง
ส่่วนการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อยจากความต้้องการ
บริิโภคภายในประเทศ และนำำ�มาแปรรููป
เป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อส่่งออก ประกอบกัับผลผลิิต
ในประเทศลดลง
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟ
ของไทยในปีี 2564

สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร รายงาน
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟของโรงงานแปรรููป
ในประเทศ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ในปีี 2564
มีีปริิมาณ 86,701 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 85,234 ตััน
ของปีี 2560 ปริิมาณ 1,467 ตััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 0.71 เนื่่�องจากความต้้องการ
ของโรงงานแปรรููปเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งเพื่่�อการบริิโภค
ภายในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก
การค้้า

การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
2 เดืือนแรกของปีี 2565 (มค. –กพ.) เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ
0.08 ตััน มููลค่่า 0.04 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
99.60 และร้้อยละ 98.73 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการ
ส่่งออกเมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 2.30 ตััน
มููลค่่า 0.99 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 90.94

และร้้อยละ 79.16 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟ
สำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณการส่่งออก 148.64 ตััน
มููลค่่า 41.31 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 79.24
และร้้อยละ 71.73 ตามลำำ�ดัับ และกาแฟ
สำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณการส่่งออก 3,207.16 ตััน
ลดลงร้้อยละ 0.71 มููลค่่า 443.96 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 29.17 ตามลำำ�ดัับ
การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
2 เดืือนแรกของปีี 2565 (มค. –กพ.) เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีที่่�ผ่่านมา มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ
11.23 ตััน มููลค่่า 2.21 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
97.74 และลดลงร้้อยละ 90.87 ส่่วนการ
นำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 87.21 ตััน
มููลค่่า 48.89 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 67.21
และร้้อยละ 42.48 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟ
สำำ�เร็็จรููปมีีปริิมาณนำำ�เข้้า 51.34 ตััน มููลค่่า
21.77 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 98.75 และ
ร้้อยละ 95.57 ตามลำำ�ดัับ และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม
มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า 1,346.51 ตััน
มููลค่่า 210.17 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 449.39
และร้้อยละ 93.58 ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ
ผลผลิิตกาแฟของโลก

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

บราซิิล ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 1 ของโลก
ในปีี 2563/64 มีีผลผลิิต 4.19 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�น 3.37 ล้้านตััน ในปีี 2559/60 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.01
เวีียดนาม ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 2 ของโลก
และเป็็นผู้้�ผลิิตกาแฟพัันธุ์์�โรบััสตาอัันดัับ 1
ของโลก มีีผลผลิิตกาแฟปีี 2563/64 ปริิมาณ
1.74 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.60 ล้้านตััน
ในปีี 2559/60 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 2.36
การส่่งออกกาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงานการ
ส่่งออกกาแฟโลกปีี 2563/64 มีี 8.54 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 7.99 ล้้านตััน ในปีี 2559/60
ร้้อยละ 1.69 ประเทศที่่�ส่่งออกมากที่่�สุุดได้้แก่่
บราซิิล มีีการส่่งออกในปีี 2563/64 ปริิมาณ
2.70 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.98 ล้้านตััน
ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 9.41 เนื่่�องจากปริิมาณ
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น รองลงมา ประเทศเวีียดนาม
มีีการส่่งออก ปริิมาณ 1.54 ล้้านตััน ลดลงจาก
1.59 ล้้านตััน ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 1.50
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลก

กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา รายงาน
ความต้้องการใช้้กาแฟของโลกปีี 2563/64
มีี 9.79 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.32 ล้้านตััน
ของปีี 2559/60 ร้้อยละ 1.10
ราคา
ในประเทศ

ไม่่มีีราคา เนื่่�องจากหมดฤดููการผลิิต

ผลผลิิตกาแฟของโลก ปีี 2559/60 – 2564/65

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65
บราซิิล
3.37
3.13
3.99
3.63
4.19 6.01 3.38
เวีียดนาม 1.60
1.76
1.82
1.88
1.74 2.36 1.85
โคลััมเบีีย 0.88
0.83
0.83
0.85
0.86 -0.22 0.85
อิินโดนีีเซีีย 0.64
0.62
0.64
0.64
0.64 0.32 0.64
เอธิิโอเปีีย 0.42
0.42
0.44
0.45
0.46 2.54 0.46
ฮอนดููรััส 0.45
0.46
0.45
0.34
0.37 -6.70 0.33
ยููกัันดา
0.29
0.28
0.28
0.33
0.36 6.15 0.36
อิินเดีีย
0.31
0.32
0.32
0.30
0.31 -0.64 0.32
เม็็กซิิโก 0.20
0.24
0.21
0.22
0.21 0.11 0.22
เปรูู
0.25
0.26
0.26
0.24
0.20 -5.13 0.24
อื่่�นๆ
1.25
1.27
1.36
1.28
1.21 -0.57 1.24
รวม
9.66
9.59
10.60
10.16
10.55 2.37
9.89
ที่่�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 786 พฤษภาคม 2565
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ความต้องการใช้
กาแฟของโลก

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

ปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููปของโลก
ปีี 2559/60 – 2564/65

ปริมาณ (ล้านตัน)
9.32
9.63
9.95
9.74
9.79
1.10
9.90

ที่่�มา : United States Department of
		 Agriculture, December 2021
ราคาในตลาดต่่างประเทศ
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565 มีีดัังนี้้�

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า
ตลาดนิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 265.54
เซนต์์/ปอนด์์ (198.90 บาท/กิิโลกรััม)
สููงขึ้้�นจาก 258.49 เซนต์์/ปอนด์์ (190.38 บาท/
กิิโลกรััม) ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 2.67
ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบโรบััสตา ตลาดนิิวยอร์์ก
ซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 103.92 เซนต์์/ปอนด์์

พริิกไทย

การผลิิต
	ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2565 มีีเนื้้�อที่่�ให้้ผล
1,718 ไร่่ ผลผลิิต 1,055 ตััน พื้้�นที่่�และ
ปริิมาณผลผลิิตโดยรวมในปีีนี้้� มีีปริิมาณ
ใกล้้เคีียงกลัับปีีที่ผ่่� ่านมา ขณะนี้้�เกษตรกร
ได้้เก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตไปแล้้วประมาณ 90 %
การตลาด
การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััว
โดยราคาพริิกไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจาก
มีีการนำำ�เข้้าพริิกไทยจาก กััมพููชา และเวีียดนาม
เพิ่่�มขึ้้�น ราคาพริิกไทยดำำ� - คละ จัังหวััด
จัันทบุุรีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท
พริิกไทยขาว-ดีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท
ส่่วนพริิกไทยอ่่อนเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2565 ( ม.ค. – ก.พ.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 284 ตััน มููลค่่า 63.25 ล้้านบาท
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 91 ตััน
*
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ราคาเกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย 4 สััปดาห์์
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n

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65
บราซิิล
1.98
1.83
2.49
2.42
2.70 9.41 2.11
เวีียดนาม 1.59
1.79
1.70
1.64
1.54 -1.50 1.73
โคลััมเบีีย 0.83
0.76
0.82
0.78
0.83 0.26 0.81
อิินโดนีีเซีีย 0.49
0.48
0.37
0.43
0.46 -2.34 0.47
ยููกัันดา
0.28
0.26
0.27
0.32
0.35 6.76 0.35
อิินเดีีย
0.37
0.37
0.35
0.31
0.34 -3.40 0.34
ฮอนดููรััส 0.43
0.43
0.41
0.31
0.34 -7.66 0.31
เอธิิโอเปีีย 0.23
0.23
0.25
0.25
0.24 1.70 0.25
สหภาพยุุโรป 0.15
0.17
0.18
0.21
0.21 9.25 0.19
เปรูู
0.24
0.25
0.26
0.22
0.20 -4.81 0.23
อื่่�น ๆ
1.40
1.45
1.46
1.41
1.33 -1.30 1.39
รวม
7.99
8.02
8.56
8.30
8.54
1.69
8.18
ที่่�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
(77.84 บาท/กิิโลกรััม) สููงขึ้้�นจาก 103.82
เซนต์์/ปอนด์์ (76.46 บาท/กิิโลกรััม) ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 0.10
มููลค่่า 28.98 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 174 ตััน มููลค่่า 34.26 ล้้านบาท
		 ในปีี 2564 ( ม.ค. – ธ.ค.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 1,103 ตััน มููลค่่า 186.74
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
494 ตััน มููลค่่า 106.67 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 548 ตััน มููลค่่า 80.08 ล้้านบาท
ราคาในประเทศไทย
ราคาในประเทศไทย
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาพริิกไทย
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

สำำ�หรัับเดืือนเมษายน 2565 พริิกไทย
ดำำ� - คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 150 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนที่่ผ่� ่านมา เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.63 และพริิกไทยขาว - ดีี ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 200 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
		 ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2564 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 206.40 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 13.69

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
		
น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ส่่วนพริิกไทยดำำ�-คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
133.51 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 46.17
ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

		 สำำ�หรัับเดืือนเมษายน 2565 ราคา
ขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
290.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
และพริิกไทยดำำ� - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
190 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
		 ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2564
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 294.39 บาท ราคาลดลง
จากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 14.76 ราคาต่ำำ��สุุด
คืือ 260 - 360 บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ�-ดีี
มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 195.69 บาท
ราคาลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 18.46
ราคาต่ำำ�สุ
� ุด - สููงสุุด คืือ 160 - 250 บาท/กิิโลกรััม
ส่่วนพริิกไทยดำำ�-รอง มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
315 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับปีีที่ผ่่� ่านมา
ราคาต่ำำ��สุุด-สููงสุุด คืือ 310 - 320 บาท/กิิโลกรััม
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

สัับปะรด
การผลิิต

(พยากรณ์์ ณ มีีนาคม 2565)

ในช่่วงนี้้�เป็็นช่่วงผลผลิิตสัับปะรดโรงงาน
ออกสู่่�ตลาดตามฤดููกาล ขณะที่่�สภาพอากาศ
ในแหล่่งผลิิตหลายพื้้�นที่่�แปรปรวน
ทำำ�ให้้ผลผลิิตบางส่่วนไม่่ได้้คุุณภาพตาม
ความต้้องการของโรงงานแปรรููป รวมทั้้�ง
ผลการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ส่่งผลให้้โรงงานแปรรููปสัับปะรดส่่วนใหญ่่
ต้้องปรัับแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับ
ภาวะตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ
การค้้า
เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
48,290 ตััน มููลค่่า 2,070.46 ล้้านบาท
ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก 46,551 ตััน ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.74
ขณะที่่�มููลค่่าลดลงจาก 2,133.81 ล้้านบาท
หรืือลดลงร้้อยละ 2.97 และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 47,243 ตััน มููลค่่า 1,836.98 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
2.21 และร้้อยละ 12.71
สัับปะรดกระป๋๋อง
(รวมรหััส 20082010000
และ 20082090000)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
36,079 ตััน มููลค่่า 1,380.76 ล้้านบาท
ลดลงจาก ปริิมาณ 36,823 ตััน มููลค่่า
1,545.37 ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
หรืือลดลงร้้อยละ 2.02 และร้้อยละ 10.65
และปริิมาณลดลงจาก 37,288 ตััน ในเดืือน
มีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ 3.24
ขณะที่่�มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,345.94 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.59
น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000
20094900001 และ 200094900002)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
6,375 ตััน มููลค่่า 408.36 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 5,391 ตััน มููลค่่า 327.76 ล้้านบาท
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 18.25 และร้้อยละ 24.59

และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 5,129 ตััน มููลค่่า
244.28 ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.30 และร้้อยละ 67.17
� ำ�ไว้้ไม่่ให้้เสีียโดยน้ำำ��ตาล
สัับปะรดที่่ทำ
(รหััส 2006000002)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
1,560 ตััน มููลค่่า 174.81 ล้้านบาท ลดลงจาก
ปริิมาณ 1,835 ตััน มููลค่่า 190.62 ล้้านบาท
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 หรืือลดลงร้้อยละ
15.02 และร้้อยละ 8.30 และลดลงจาก
ปริิมาณ 1,878 ตััน มููลค่่า 181.07 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ
16.96 และร้้อยละ 3.46
สัับปะรดแช่่แข็็ง (รหััส 08119000001)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
20 ตััน มููลค่่า 1.826 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
0.32 ตััน มููลค่่า 0.002 ล้้านบาท ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 65 เท่่า และ
88 เท่่า และลดลงจาก 52 ตััน มููลค่่า 3.032
ล้้านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือลดลง
ร้้อยละ 60.32 และร้้อยละ 39.76
สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำ��ำ ตาล)
(รหััส 08043000002)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
72 ตััน มููลค่่า 20.25 ล้้านบาท ปริิมาณ
ลดลงจาก 111 ตััน ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
หรืือลดลงร้้อยละ 35.06 ขณะที่่�มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น
จาก 19.13 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
5.84 และลดลงจากปริิมาณ 94 ตััน ในเดืือน

มีีนาคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ 23.73
ขณะที่่�มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก 12.02 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 68.43
สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนมีีนาคม 2565 ส่่งออกปริิมาณ
4,182 ตััน มููลค่่า 84.44 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จาก 2,389 ตััน มููลค่่า 50.89 ล้้านบาท
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
75.07 และร้้อยละ 65.91 และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 2,801 ตััน มููลค่่า 50.62 ล้้านบาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
49.33 และร้้อยละ 66.82
ความเคลื่่�อนไหวของ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
เมษายน 2565 มีีดัังนี้้�
คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงาน
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.60 บาท
ลดลงจาก 6.80 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 2.06 และลดลงจาก 7.21 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 9.85
		 คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภค
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.64 บาท
ลดลงจาก 9.93 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ -2.01 และเพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.33 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.82
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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สุุกร

	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน ก.พ. 2565 มีีปริิมาณ 41 ตััน มููลค่่า
6.64 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน ม.ค. 2565
มีีปริิมาณ 114 ตััน มููลค่่า 17.48 ล้้าน
คิิดเป็็นร้้อยละ 64.04 และ 62.02 ตามลำำ�ดัับ
สำำ�หรัับการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแปรรููป
เดืือน ก.พ. 2565 มีีปริิมาณ 302 ตััน
มููลค่่า 73.64 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน
ม.ค. 2565 มีีปริิมาณ 446 ตััน มููลค่่า
107.53 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 32.16

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�สถานการณ์์ตลาดสุุกร
ราคาสุุกรที่่�เกษตรกรขายได้้ลดลงจาก
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากความต้้องการ
บริิโภคผลผลิิตเนื้้�อสุุกรออกสู่่�ตลาดมีีอััตรา
ลดลง แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคา
จะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย

สุกร

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

110

พ.ศ. 2565

100
90
80

	สุุกรมีีชีีวิิตพัันธุ์์�ผสมน้ำำ�หนั
� ัก 100
กิิโลกรััมขึ้้�นไป ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 89.75 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 87.86 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.15 โดยแยกเป็็น
ราคา ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 85.85 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ
85.61 บาท ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 92.21 บาท
และภาคใต้้ กิิโลกรััมละ 89.88 บาท
ส่่วนราคาลููกสุุกรตามประกาศของ
บริิษััท ซีี.พีี. เฉลี่่�ยตััวละ 3,200 บาท
สููงขึ้้�นจากตััวละ 2,900 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.34
ราคาขายส่่งสุุกรมีีชีีวิิต ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 92.83 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
88.70 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 4.66

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

ไก่่เนื้้�อ

n

พ.ศ. 2564

60

พ.ศ. 2565

55

ในเดืือนนี้้�ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกร
ขายได้้ลดลงจากเดืือนที่่ผ่� ่านมา เนื่่�องจาก
ปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อและชิ้้�นส่่วนต่่างๆ
ที่่�ออกสู่่�ตลาดมีีมากกว่่าความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภค แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคา
จะทรงตััวหรืือลดลงเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน ก.พ.2565 มีีปริิมาณ 24,993 ตััน
ลดลงจากเดืือน ม.ค.2565 ที่่มีีปริ
� ิมาณ
26,112 ตััน คิิดเป็็นร้้อยละ 4.29 และ
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เดือน

ไก่เนื้อ

ราคา
(บาท/กก.)
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การค้้า และราคาในประเทศ
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ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ
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และร้้อยละ 31.51 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่ปุ่่�� น และฮ่่องกง
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(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

เดือน
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มููลค่่าการส่่งออกเดืือน ก.พ. 2565 มีีมููลค่่า
2,323.45 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากเดืือน
ม.ค. 2565 ที่่�มีีมููลค่่า 2,290.35 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.45
	ส่่วนการส่่งออกไก่่แปรรููป เดืือน
ม.ค. 2565 ปริิมาณ 54,118 ตััน มููลค่่า
7,662.60 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน
ม.ค. 2565 ปริิมาณ 52,809 ตััน มููลค่่า
7,533.76 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.48
และ ร้้อยละ 1.71 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก

ไข่่ไก่่

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่่ไก่่เดืือนนี้้� ราคาไข่่ไก่่
ที่่�เกษตรกรขายลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากความต้้องการของผู้้�บริิโภค
มีีน้้อยกว่่าผลผลิิตไข่่ไก่่ในท้้องตลาด
แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคาทรงตััว
หรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกไข่่ไก่่สด เดืือน ก.พ.
2565 ปริิมาณ 10.61 ล้้านฟอง
มููลค่่า 39.12 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน
ม.ค. 2565 ปริิมาณ 17.07 ล้้านฟอง
มููลค่่า 54.82 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
37.83 และร้้อยละ 28.64 ตามลำำ�ดัับ
ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญคืือ ฮ่่องกง สิิงค์์โปร์์
และเกาหลีีใต้้
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไข่่ไก่่ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศร้้อยฟองละ 318 บาท สููงขึ้้�น
ร้้อยฟองละ 307 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 3.58 ภาคเหนืือร้้อยฟองละ
313 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ร้้อยฟองละ 306 บาท ภาคกลาง
ร้้อยฟองละ 323 บาท ส่่วนภาคใต้้
ไม่่มีีรายงาน ส่่วนราคาลููกไก่่ไข่่ตาม
ประกาศของบริิษััท ซีี.พีี. ตััวละ
26.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

ที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่ปุ่่�� น สหภาพยุุโรป และเกาหลีีใต้้

เนื้้�อตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี ราคา
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ตััวละ 15.50 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 40.44 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 40.35 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.22 โดยแยกเป็็นรายภาค
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 32.00 บาท
ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 41.08 บาท ภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 44.27 บาท ส่่วนราคาลููกไก่่

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

ราคาขายส่่งไก่่มีีชีีวิิตหน้้าโรงฆ่่า
จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 41.00 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 39.00 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 5.13 แลราคาขายส่่งไก่่สด
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 52.50 บาท ทรงตััว
เท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา

ไข่ไก่
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

380
360
340
320
300
280
260
240
220
200

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

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่ไก่่ (เฉลี่่�ยเบอร์์ 0-4)
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 3.62 บาท สููงขึ้้�นจาก
ร้้อยฟองละ 3.47 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ร้้อยละ 4.32
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ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่เป็็ด คละ ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 3.75 บาท สููงขึ้้�นจาก
ร้้อยฟองละ 3.65 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ร้้อยละ 2.74

120

พ.ศ. 2564

500

ราคาไข่่เป็็ดที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 368 บาท
สููงขึ้้�นจากร้้อยฟองละ 365 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.82 โดยแยกเป็็นรายภาค
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ 392 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยฟองละ
382 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ 335 บาท
ภาคใต้้ ร้้อยฟองละ 395 บาท

ราคา
(บาท/กก.)

ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

พ.ศ. 2565

450
400
350
300
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
(ไขเปด) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

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

40
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ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

โคเนื้อ

โคเนื้อ
พ.ศ. 2564

เดือน

เดือน

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศกิิโลกรััมละ 99.68 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 99.56 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 0.12 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ
95.90 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กิิโลกรััมละ 103.58 บาท ภาคกลาง
กิิโลกรััมละ 90.07 บาท และภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 109.29 บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

(บาท/กก.)

100

กระบือ

กระบือ

ราคา
พ.ศ. 2564

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2565

ราคากระบืือ (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ
81.87 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
81.29 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.71
โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ
กิิโลกรััมละ 89.25 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ 80.44 บาท
ส่่วนภาคกลางและภาคใต้้ ไม่่มีีรายงานราคา

80
60
40
20
0

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

เดือน

โดย นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
นายดรงค ติระด�ำรงค์กุล
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

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

(สุุกร)ราคาเกษตรกรขายได้้ 75.36 71.80 71.31 69.24 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 89.75
ราคาขายส่่ง ณ แหล่่งผลิิต 76.59 75.41 75.20 73.93 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 88.70 92.83
ภาคกลาง กรมการค้้าภายใน
รายการ

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

(ไก่่เนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08
ราคาขายส่่งหน้้าโรงฆ่่า
กรมการค้้าภายใน
รายการ

33.5

33.23 31.45 29.36 29.12

32.1

35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 40.44

29.5

33.3

37.5

38.22 38.22 39.00 41.00

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

(ไข่่ไก่่)ราคาเกษตรกรขายได้้

283

291

292

296

289

284

278

287

299

299

307

318

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

318

334

336

345

310

305

308

313

285

326

347

362

รายการ

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

(ไข่่เป็็ด)ราคาเกษตรกรขายได้้

339

340

340

353

354

354

354

357

364

365

365

368

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

311

319

335

357

390

395

395

405

395

370

365

375

รายการ

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

(โคเนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 97.61 96.30 95.22 95.05 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.56 99.68
รายการ

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

(กระบืือ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 78.19 75.43 75.28 74.65 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 81.87
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำ
สถานการณ์์สััตว์์น้ำ��ำ ที่่�สำำ�คััญ
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565
และแนวโน้้ม

1. สถานการณ์์การผลิิตเดืือน
เมษายน 2565

	สถานการณ์์ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในเดืือน
เมษายน พบว่่า ไม่่มีีรายงานปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ที่่�จำำ�หน่่ายในตลาดกลางองค์์การสะพานปลา
กรุุงเทพฯ ในขณะที่่�ราคาสััตว์์น้ำำ��
ที่่�เกษตรกรขายได้้ในเดืือนเมษายนที่่มีี�
แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น คืือ ปลาทูู และปลาเป็็ด
สำำ�หรัับ กุ้้�งขาวแวนนาไม ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
และปลาช่่อน มีีแนวโน้้มลดลงส่่วนสััตว์์น้ำำ��
ชนิิดอื่่�น ๆ คืือ หมึึกกระดอง ไม่่มีีรายงาน
ราคา สถานการณ์์ข่่าวที่่�สำ�คั
ำ ัญ ดัังนี้้�
	ญี่่�ปุ่่�นค้้นคว้้าวััตถุุดิิบทำำ�อาหารสััตว์์น้ำำ��
ทดแทนปลาป่่น
เมื่่�อวัันที่่� 15 เมษายน 2565 มีีรายงาน
ข่่าวจาก Seafood Source ว่่า นัักวิิจััย
ญี่่�ปุ่่�นเร่่งค้้นคว้้าทำำ�วิิจััยเพื่่�อหาวััตถุุดิิบ
ที่่�เป็็นทางเลืือกในการผลิิตอาหารสััตว์์น้ำำ��
เพื่่�อทดแทนปลาป่่นที่่�เริ่่�มขาดแคลน
เนื่่�องจากความต้้องการในตลาดโลกนั้้�น
รวมถึึงความต้้องการของฟาร์์มเลี้้�ยง
ปลาทะเลของญี่่ปุ่่�� นเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย เป็็นผล
จากการที่่ป� ระชาชนบริิโภคสััตว์์น้ำำ��มากขึ้้�น
ทำำ�ให้้ความต้้องการวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์น้ำำ��
เพิ่่�มขึ้้�นโดยแปรผัันตามปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ที่่�มีีการเพาะเลี้้�ยงมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
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ปลาป่่น ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบที่่�เป็็นส่่วนผสมหลััก
ของอาหารสััตว์์น้ำำ�� ปััจจุุบัันมีีการนำำ�
กากถั่่�วเหลืือง ข้้าวสาลีี และเศษเหลืือ
ของปลาหรืือสััตว์์ปีีกที่่�ได้้จากโรงงานแปรรููป
เพื่่�อใช้้ทดแทนแล้้วแต่่ยัังคงไม่่เพีียงพอ
ต่่อความต้้องการ ประกอบกัับสงคราม
รััสเซีีย-ยููเครนส่่งผลต่่อการส่่งออกข้้าวสาลีี
ของยููเครน ดัังนั้้�น ญี่่ปุ่่�� นจึึงเร่่งค้้นคว้้าหา
วััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ทดแทนปลาป่่น
โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิิจที่่อุ� ุดม
ด้้วยโปรตีีนที่่�มีีคุุณค่่าทางโปรตีีน
ได้้เทีียบเท่่ากัับปลาป่่นโดยเฉพาะ
หนอนแมลงวัันลาย ที่่�ญี่่�ปุ่่�นเร่่งศึึกษา
และทดลองทำำ�สููตรอาหารสััตว์์น้ำำ�� ที่่�
เหมาะสม และทำำ�ให้้สััตว์์น้ำำ��ได้้คุุณภาพต่่อไป
2. สถานการณ์์การตลาด
เดืือนมีีนาคม 2565

IDI Corp เพิ่่�มโรงงานแปรรููปเนื้้�อ
ปลาสวายรองรัับความต้้องการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 15 เมษายน 2565 มีีรายงาน
จาก Vietnam Association of Seafood
Exporters and Importers ว่่า IDI Corp
เพิ่่�มโรงงานแปรรููปเนื้้�อปลาสวายแห่่งที่่� 3
ที่่�มีีเป้้าหมายกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 500 ตัันต่่อวััน
คาดว่่าจะตั้้�งได้้ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2565
ซึ่่�งปััจจุุบัันโรงงานแปรรููปเนื้้�อปลาสวาย
ทั้้�ง 2 แห่่ง ได้้ผลิิตเต็็มอััตรากำำ�ลัังการผลิิตแล้้ว
รวม 450 ตัันต่่อวััน ซึ่่�งยัังไม่่พอต่่อความ
ต้้องการในตลาดโลกซึ่่�งมีีความต้้องการ
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บริิโภคเนื้้�อปลาสวายจากเวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�น
ทำำ�ให้้เป็็นโอกาสของบริิษััทในการขยาย
การแปรรููปเพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะในกลุ่่�มตลาดละติิน
อเมริิกา เช่่น บราซิิล และเม็็กซิิโก
ซึ่่�งประเทศเหล่่านี้้�มีีความมั่่�นใจในการบริิโภค
เนื้้�อปลาจากเวีียดนามมากขึ้้�นหลัังจาก
ที่่�รััฐบาลเวีียดนามมีีการจััดการมาตรการ
ด้้านการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
อย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการจััดสรรวััคซีีน
ที่่�ครอบคลุุมแล้้ว ทำำ�ให้้ประเทศผู้้�นำำ�เข้้า
มีีความมั่่�นใจและเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยเร่่ง
ให้้เวีียดนามแปรรููปได้้ทัันตามเวลามาก
ขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้ราคาเนื้้�อปลาเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 25,000 – 26,000 ดอง
ต่่อกิิโลกรััม ทำำ�ให้้บริิษััทรวมถึึงเวีียดนามได้้
รัับประโยชน์์มากขึ้้�นจากการขยายโรงงาน
แปรรููปเนื้้�อปลาที่่�มีีความเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง

3. ความเคลื่่�อนไหวของราคา
เดืือนเมษายน 2565

ราคาสััตว์์น้ำำ�� ที่่�สำำ�คััญบางชนิิดในเดืือน
เมษายน 2565 มีีความเคลื่่�อนไหว ดัังนี้้�
3.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตััว/กก.
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
151.51บาท ราคาลดลงจาก 166.31 บาท
/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 8.90
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาวขนาดกลาง (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย กิิโลกรััมละ 139.69 บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ�

ราคาลดลงจาก 158.52 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 11.88
3.2 ปลาหมึึกกระดองสดขนาดกลาง
ไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 180.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
3.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
68.56 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 66.28
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.44
ราคาขายส่่งปลาทููในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 85.00 บาท
ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
79.02 บาท ราคาลดลงจาก 81.37
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 2.89
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 140.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
3.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุยสดขนาด 3- 4 ตััว/กก.
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
59.77 บาท ราคาลดลงจาก 61.66
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 3.07
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 80.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
3.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาที่่�ชาวประมงขายปลาเป็็ดได้้
กิิโลกรััมละ 8.43 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
6.99 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 20.60
ราคาขายส่่งปลาป่่นชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป เบอร์์ 2 ในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
กรมการค้้าภายในกิิโลกรััมละ 36.00 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 34.13 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 5.48
4. แนวโน้้มของราคาเดืือน
พฤษภาคม 2565

จากการศึึกษาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ คาดคะเน
แนวโน้้มของราคาเดืือนพฤษภาคม 2565 ดัังนี้้�
4.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตััว/กก.
คาดว่่าราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 155.00 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก

151.51 บาท/กิิโลกรััมของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 2.30
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาว (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย จ.สมุุทรสาคร คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 145.00 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�น
จาก 139.69 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 3.80
4.2 ปลาหมึึกกระดองสด
คาดว่่า จะไม่่มีีรายงานราคาที่่�ชาวประมง
ขายได้้ ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ จากองค์์การสะพานปลาคาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 180.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
4.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 67.70 บาท ราคาลดลงจาก
68.56 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 1.25
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลา คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
80.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 78.23 บาท ราคาลดลงจาก
79.02 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 1.00

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 140.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
60.37 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 59.77
บาท/กิิโลกรััมของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลา คาดว่่ากิิโลกรััมละ
80.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาปลาเป็็ดที่่�ชาวประมงขายได้้
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 8.47 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 8.43 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.50
ราคาปลาป่่นเบอร์์ 2 ชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้า
ภายใน คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 36.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา

โดย นางวรมา นพรััตน์์
นายปวเรศ เมืืองสมบััติิ
นางสาวชญาดา อาจสุุโพธิ์์�
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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เดือน

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

เดือน

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

เดือน

เม.ย. 64
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
เม.ย.
44

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
53.33
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
34.40
38.06
48.68
54.51
61.66
59.77

73.08
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
75.60
76.56
76.16
76.36
77.15
78.54
78.28
78.17
78.93
81.66
79.60
81.37
79.02

133.08
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
150.77
138.99
141.14
134.84
126.04
123.71
127.49
146.90
163.29
178.24
178.17
166.31
151.51

142.62
132.20
139.60
128.65
119.60
120.00
129.17
153.60
170.20
184.78
179.05
158.52
139.69
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เดือน

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

เดือน

เม.ย. 64
พ.ค.
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ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
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เดือน

เม.ย. 64
พ.ค.
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ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
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ม.ค. 65
ก.พ.
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ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
90.00
100.00
100.00
104.00
150.00
110.00
100.00
100.00
100.00
-

220.00
220.00
220.00
220.00
220.00
185.33
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
8.07
9.12
6.57
7.70
6.62
6.57
6.56
6.57
6.58
8.07
6.89
6.99
8.43

31.00
31.94
32.00
32.00
32.67
33.00
33.83
33.77
32.40
32.00
32.42
34.13
36.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
70.65
73.52
76.11
79.38
66.40
72.22
73.35
71.22
70.79
70.51
66.65
66.28
68.56

85.00
80.83
80.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
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ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

งาน “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำำ�� และการกระจาย
สิินค้้าประมงพื้้� นบ้้านสู่่�ผู้้�บริิโภคจัังหวััดสงขลา (Fisherman
Market)” ที่่�จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 22 – 24 เมษายน 2565
ณ ตลาดโคกไร่่ ตำำ�บลพะวง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์์
ให้้เกีียรติิเป็็นประธานเปิิดงาน “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำำ��
และการกระจายสิินค้้าประมงพื้้� นบ้้านสู่่�ผู้้�บริิโภค จัังหวััดสงขลา
(Fisherman Market)” ที่่�จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 22 – 24
เมษายน 2565 ณ ตลาดโคกไร่่ ตำำ�บลพะวง อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสงขลา

โดยมีี นายเฉลิิมชััย สุุวรรณรัักษ์์
อธิิบดีีกรมประมง นายเจษฎา จิิตรััตน์์
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสงขลา นายไพเจน
มากสุุวรรณ์์ นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดสงขลา เรืือโทนพดล
จัันทรมณีี ประมงจัังหวััดสงขลา และ
ประชาชนในพื้้�นที่่�ร่่วมให้้การต้้อนรัับ
นายเฉลิิมชััย สุุวรรณรัักษ์์
อธิิบดีีกรมประมง เปิิดเผยว่่า
46
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“มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำำ�� และการ
กระจายสิินค้้าประมงพื้้�นบ้้านสู่่�ผู้้�บริิโภค
จัังหวััดสงขลา (Fisherman Market)”
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน
ให้้แก่่พี่่�น้้องชาวประมงพื้้�นบ้้าน
ในจัังหวััดสงขลา ตามนโยบาย
ของ ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ที่่�สั่่�งการ
ให้้กรมประมงเร่่งดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือ
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ชาวประมงพื้้�นบ้้านในพื้้�นที่่� 23 จัังหวััด
ชายทะเลที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
ขาดช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��
กรมประมงจึึงได้้มีีการดำำ�เนิินงานภายใต้้
โครงการกระจายสิินค้้าประมงพื้้�นบ้้าน
สู่่�ผู้้�บริิโภค (Fisherman Market)
มาตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2564
จนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางการตลาด
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

การจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้�
จะเป็็นการประชาสััมพัั นธ์์
สิินค้้าสััตว์์น้ำำ��และ
สิินค้้าประมงแปรรููป
ที่่�สำำ�คััญของจัังหวััดสงขลา
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
สามารถแก้้ปัญ
ั หา
การขาดช่่องทางจำำ�หน่่าย
สิินค้้าประมงพื้้� นบ้้าน
ในจัังหวััดสงขลา

ผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� โดยการจััดหาพื้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายสิินค้้า พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
องค์์ความรู้้�ด้้านการแปรรููปสิินค้้าและ
การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
การจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� เกิิดจาก
ความร่่วมมืือกัันระหว่่างหน่่วยงาน
สัังกััดกรมประมง หน่่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลา
และองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสงขลา
โดยภายในงานมีีการเปิิดตลาด
Fisherman Market จัังหวััดสงขลา
เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ในการจำำ�หน่่ายสิินค้้า

จากกลุ่่�มประมงพื้้�นบ้้านและวิิสาหกิิจ
ชุุมชนกว่่า 40 ร้้าน พร้้อมนิิทรรศการ
ให้้ความรู้้�จากส่่วนราชการและองค์์กร
ภาคประชาชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�
ยัังมีีการมอบแผ่่นป้้ายเงิินอุุดหนุุน
โครงการพััฒนาอาชีีพและส่่งเสริิม
ความเข้้มแข็็งของชุุมชนประมง
(กิิจกรรมพััฒนาอาชีีพชุุมชนประมง)
ประจำำ�ปีี 2565 ให้้แก่่ผู้�แ้ ทนองค์์กร
ชุุมชนประมงท้้องถิ่่�นในเขตจัังหวััดสงขลา
จำำ�นวน 8 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 100,000 บาท
และกิิจกรรมปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��จำำ�นวน

4,012,000 ตััว ได้้แก่่ ปููม้้า 3 ล้้านตััว
กุ้้�งแชบ๊๊วย 1 ล้้านตััว ปลาตะกรัับ
10,000 ตััว และปลากะพงขาว 2,000 ตััว
บริิเวณหลัังวิิทยาลััยประมงติิณสููลานนท์์
เพื่่�อปลุุกจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์และ
ฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� ในพื้้�นที่่�
จัังหวััดสงขลาอีีกด้้วย
อธิิบดีีกรมประมง กล่่าวทิ้้�งท้้ายว่่า
กรมประมงหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
การจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้�จะเป็็นการ
ประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และ
สิินค้้าประมงแปรรููปที่่�สำ�คั
ำ ัญของ
จัังหวััดสงขลาให้้เป็็นที่่รู้� ้�จััก สามารถ
แก้้ปััญหาการขาดช่่องทางจำำ�หน่่าย
สิินค้้าประมงพื้้�นบ้้านในจัังหวััดสงขลา
ชาวประมงสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ไปพััฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ พร้้อมกัับ
พััฒนาทัักษะการขาย การแปรรููป
และบรรจุุภััณฑ์์ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างคุุณค่่า และเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��
จนสามารถพลิิกฟื้้�นเศรษฐกิิจระดัับครััว
เรืือนได้้ต่่อไปในอนาคต
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

มีี.ค.
2,778
28.00
10.61
25.00

เม.ย.
2,800
28.00
11.00
25.00

พ.ค.
2,643
28.00
10.50
25.00

มิิ.ย
2,556
28.00
10.50
25.00

2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2,524 1,960 1,630 1,800 2,431 2,732
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

หน่วย : บาท/ตัว
2565
ก.พ.
3,048
26.00
15.50
25.00

ม.ค.
3,644
27.92
15.26
25.00

มีี.ค.
2,856
26.00
15.50
25.00

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

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

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

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

ไก่่ไข่่

474

474

474

ไก่่เล็็ก - ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�นขุุน
หมููเนื้้�อ
เป็็ดเล็็กไข่่

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

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

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2565
ก.พ.

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

474

474

474

474

474

474

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

มีี.ค.

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

มีี.ค.
6,600
11,700
11,667
12,733
14,733
15,900

เม.ย.
6,575
13,400
12,950
13,933
15,550
17,750

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

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

2564
ก.ค. ส.ค.
8,200 8,400
15,233 16,100
13,500 13,750
14,200 14,250
16,100 15,500
17,900 18,050

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ก.ย.
8,550
17,333
14,800
15,633
17,133
20,000

ต.ค.
10,400
19,333
15,133
15,967
17,917
20,750

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

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

หน่่วย : บาทต่่อตััน

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

2565
ก.พ.
15,650
25,000
17,433
19,000
20,350
22,500

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

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.1 จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่� มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
กิิจกรรมการพัั ฒนาเพิ่่� มขีีดความสามารถเศรษฐกิิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
ณ โรงแรม ศิิลามณีีรีีสอร์์ท แอนด์์ สปา อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย

	วัันที่่� 27 เมษายน 2565 นายธวััชชััย เดชาเชษฐ์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 เชีียงใหม่่ (สศท.1) เป็็นประธานเปิิด
การจััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการ โครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร กิิจกรรมการพััฒนาเพิ่่�มขีีดความสามารถ
เศรษฐกิิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) โดยมีี นายนิิคม ใจโอบอ้้อม ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.1 เป็็นผู้้�กล่่าวรายงาน
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการ สศท.1 เป็็นวิิทยากรบรรยายถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� ให้้กัับ ศกอ. ในหััวข้้อ “ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรภาคเหนืือ
ปีี 2565” ซึ่่�งการจััดฝึึกอบรมดัังกล่่าว จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ศิิลามณีีรีีสอร์์ท แอนด์์ สปา อำำ�เภอแม่่สาย
จัังหวััดเชีียงราย มีี ศกอ.ของ สศท.1 ที่่�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 42 ราย และเจ้้าหน้้าที่่� สศท.1 จำำ�นวน 11 ราย โดยได้้ทำำ�การตรวจคััดกรอง
เชื้้�อโควิิด 19 ด้้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวปฏิิบัติั ิด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด 19

สศท.5 ร่่วมลงพื้้� นที่่�ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของโครงการพัั ฒนาศัักยภาพการผลิิตและการตลาด
โคเนื้้�อสุุริินทร์์วากิิวครบวงจรเพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถการแข่่งขัันให้้เกษตรกร

	วัันที่่� 7-8 เมษายน 2565 นางสุุจารีีย์์พิิชา ผู้้�อำ�ำ นวยการสำ��นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5 นครราชสีีมา (สศท.5) มอบหมายให้้
นายศุุภสิิทธิ์์� กััณหาป้้อง นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ ลงพื้้�นที่่�ร่่วมกัับกลุ่่�มตรวจสอบภายใน สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการการเกษตร
ในการติิดตามและสอบทานผลการดำำ�เนิินงานของโครงการพััฒนาศัักยภาพการผลิิตและการตลาดโคเนื้้�อสุุริินทร์์วากิิวครบวงจร เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถการแข่่งขัันให้้เกษตรกร (วิิสาหกิิจชุุมชนโคขุุนสุุริินทร์์วากิิวครบวงจร ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืืองสุุริินทร์์ จัังหวััดสุุริินทร์์)
ซึ่่�งได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจากกองทุุนปรัับโครงสร้้างการผลิิตภาคเกษตรเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันของประเทศ (กองทุุน FTA)
รวมทั้้�ง ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานโครงการที่่กำ� ำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการ
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แวะเยี่่�ยม สศท.

สศท.6 ลงพื้้� นที่่�ตรวจสอบข้้อมููลเนื้้�อที่่�ปลููกทุุเรีียน ต.บ่่อเวฬุุ อ.ขลุุง จ.จัันทบุุรีี ร่่วมกัับ ศููนย์์สารสนเทศการเกษตร

	วัันที่่� 2-4 เมษายน 2565 นางศศิิญา ปานตั้้�น ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) มอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ส่่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.6 ลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบข้้อมููลเนื้้�อที่่�ปลููกทุุเรีียนของพื้้�นที่่� ม.3,4,7 ตำำ�บลบ่่อเวฬุุ อำำ�เภอขลุุง จัังหวััดจัันทบุุรีี
ร่่วมกัับ ศููนย์์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) โดย นางพััชรารััตน์์ ลิ้้�มศิิริิกุุล ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์สารสนเทศการเกษตร มอบหมายให้้
ส่่วนภููมิิสารสนเทศการเกษตร (สภท.) และส่่วนสารสนเทศการผลิิตพืืชสวน (สพส.) ร่่วมลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบข้้อมููลโดยใช้้ข้้อมููลภาพถ่่าย
ทางอากาศ และข้้อมููลภาพถ่่ายดาวเทีียม ขนาดความละเอีียด 1:5,000 ตรวจสอบเนื้้�อที่่�ยืืนต้้นของทุุเรีียน และสอบถามข้้อมููลจาก
เกษตรผู้้�ปลููกในพื้้�นที่่� ปีี 2565 มีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมตรวจสอบด้้วยทั้้�งผู้้�แทนเกษตรจัังหวััด เกษตรอำำ�เภอ และสถานีีพััฒนาที่่ดิ� ิน
จัังหวััดจัันทบุุรีี ซึ่่�งมีีผู้้�ใหญ่่บ้้าน ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน และผู้้�รู้้�ข้้อมููลร่่วมลงพื้้�นที่่�ชี้้�จุุดเนื้้�อที่่�เพาะปลููกเพื่่�อยืืนยัันเนื้้�อที่่�ปลููกแต่่ละแปลง
แต่่ละหมู่่�บ้้าน ก่่อนหารืือร่่วมกัันสรุุปปรัับเนื้้�อที่่ปลูู
� กทุุเรีียนของตำำ�บลบ่่อเวฬุุ อีีกครั้้�ง โดย สศก.จััดสายสำำ�รวจเป็็น 3 สาย แบ่่งลง
แต่่ละหมู่่�บ้้านที่่ต้� ้องการตรวจสอบข้้อมููล มีีเจ้้าหน้้าที่่�จาก สภท. สพส. สศท.6 ของ สศก. และเจ้้าหน้้าที่่�เกษตรจัังหวััด เกษตรอำำ�เภอ
ร่่วมตรวจสอบแต่่ละสายด้้วย เพื่่�อจะได้้หารืือผลสรุุปข้้อมููลเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการตรวจสอบเป็็นแนวทางเดีียวกัันที่่�เป็็นเอกภาพของข้้อมููล
ในพื้้�นที่่ต่� ่อไป
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.9 จััดประชุุมข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565 ครั้้�งที่่� 4/2565

	วัันพุุธที่่� 27 เม.ย. 2565 นายไพฑููรย์์ สีีลาพััฒน์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 9 สงขลา (สศท.9) เป็็นประธาน
ในการประชุุมข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการ ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565 ครั้้�งที่่� 4/2565 เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้า
ผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจของแต่่ละส่่วนฯ/ฝ่่ายฯ และการเบิิกจ่่ายงบประมาณ ของ สศท.9 ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 9 โดยปฏิิบััติิการตามมาตรการป้้องการ COVID-19 อย่่างเคร่่งครััด ตามระเบีียบวาระการประชุุม ดัังนี้้� ประชุุมคณะกรรมการ
บริิหารงานสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1-12 ครั้้�งที่่� 4/2565 วัันที่่� 21 เมษายน 2565 / ทบทวนการดำำ�เนิินการตาม Flow chart /คู่่�มืือ /
ติิดตามและทบทวนการดำำ�เนิินงานตามแนวทางฯ การป้้องกัันการทุุจริิต การคำำ�นึึงผลกระทบต่่อสัังคม และการกำำ�กัับดููแลองค์์กรที่่ดีี� /
ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบัติั ิงานประจำำ�ปีีของหน่่วยงาน / ติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานฯ การจััดการความรู้้� / ติิดตาม
การดำำ�เนิินงานตามขั้้�นตอนฯ / ทบทวนการดำำ�เนิินงานตามรายงานฯ ต้้นทุุนต่่อหน่่วยผลผลิิต / การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนปฏิิบััติิราชการของ ส่่วนฯ/ฝ่่ายฯ / การเข้้าร่่วมประเมิิน งานกาชาดจัังหวััดสงขลา ปีี 2565 การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� เรื่่�อง พลัังงานทดแทน
กัับภาคการเกษตร พร้้อมกัันนี้้� บุุคลากรใน สศท.9 ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมการมีีวิินััย ใส่่ใจเวลา กิิจกรรมอนาคตสดใส
ใส่่ใจการออม กิิจกรรมสมาธิิพััฒนาคุุณธรรม จริิยธรรม ตามโครงการคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ของหน่่วยงาน
ภาครััฐ (ITA) อย่่างพร้้อมเพรีียงกััน ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

สศท.11 ร่่วมพิิ ธีีเปิิดงานวัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่� อเริ่่�มต้้นฤดููการผลิิตใหม่่ (Field day) ด้้านผลไม้้ ณ สวนสัังเวีียนเสรีี 
หมู่่� 1 บ้้านหนองผืือ ตำำ�บลหนองผืือ อำำ�เภอเขมราฐ จัังหวััดอุุบลราชธานีี

	วัันที่่� 21 เมษายน 2565 นางสาวอุุษา โทณผลิิน ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 11 อุุบลราชธานีี (สศท.11) มอบหมายให้้
นางสาวปิิยรััตน์์ บรรณาลััย ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนวิิจััยและประเมิินผล เข้้าร่่วมพิิธีีเปิิดงานวัันถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเพื่่�อเริ่่�มต้้นฤดููการผลิิตใหม่่
(Field day) ด้้านผลไม้้ ณ สวนสัังเวีียนเสรีี หมู่่� 1 บ้้านหนองผืือ ตำำ�บลหนองผืือ อำำ�เภอเขมราฐ จัังหวััดอุุบลราชธานีี โดย รองผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดอุุบลราชธานีี นายสมเพชร สร้้อยสระคูู เป็็นประธานพิิธีเี ปิิด เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกษตรกรเริ่่�มต้้นการผลิิตในการเพาะปลููกใหม่่
โดยใช้้ภููมิิปััญญาที่่�มีีความเหมาะสมในพื้้�นที่่�และเผยแพร่่ให้้เกษตรกรรู้้�จัักใช้้ประโยชน์์จากศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตรและศููนย์์เครืือข่่ายที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�
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สศก. ร่่วมพิิ ธีีรดน้ำำ��ขอพรเนื่่�องในโอกาส
เทศกาลวัันสงกรานต์์ ปีี 2565

	วัันที่่� 19 เมษายน 2565 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร และรองเลขาธิิการสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร ได้้แก่่ ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว นายวิินิิต อธิิสุุข
และนางกาญจนา แดงรุ่่�งโรจน์์ ร่่วมพิิธีรี ดน้ำำ�� ขอพรเนื่่�องในโอกาส
เทศกาลวัันสงกรานต์์ ปีี 2565 โดยมีี ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วย
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้แก่่
นางสาวมนััญญา ไทยเศรษฐ์์ และ นายประภััตร โพธสุุธน
และ ดร.ทองเปลว กองจัันทร์์ ปลััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
เพื่่�อเป็็นสิิริิมงคลและเป็็นการอนุุรัักษ์์สืืบสานประเพณีีไทย
ณ ห้้องประชุุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
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สศก. ร่่วมงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิิดฤดููกาลหมอนทองภาคตะวัันออก
ดีีเลิิศที่่�คุุณภาพ ดีีเยี่่�ยมเพื่่� อส่่งออก”

	วัันที่่� 25 เมษายน 2565 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วยนางศศิิญา ปานตั้้�น ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6 ชลบุุรีี (สศท.6) และนางติิณณา คััญใหญ่่ ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.6 ร่่วมงาน
ประชาสััมพัันธ์์ “Eastern Monthong Best Quality เปิิดฤดููกาลหมอนทองภาคตะวัันออก ดีีเลิิศที่่คุ� ุณภาพ ดีีเยี่่�ยมเพื่่�อส่่งออก”
โดยมีี ดร.เฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธาน ณ สวนทุุเรีียนน้ำำ��กร่่อย อำำ�เภอนายายอาม
จัังหวััดจัันทบุุรีี ภายในงานมีีการจััดกิิจกรรม “ทุุเรีียนดีี มีีหลายสายพัันธุ์์�” เป็็นการโชว์์ลัักษณะภายนอกและภายในที่่มีีคุ
� ุณภาพและ
มีีการชิิมคุุณภาพเนื้้�อทุุเรีียน ไม่่น้้อยกว่่า 5 สายพัันธุ์์� และกิิจกรรม “แก่่ตััด คััดคุุณภาพ” แสดงมาตรการและมาตรฐานเก็็บเกี่่�ยวคุุณภาพ
ของทุุเรีียนภาคตะวัันออก โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ นำำ�เข้้าชมสวนทุุเรีียนและชมดููต้้นทุุเรีียนสายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ
ในสวนทุุเรีียนน้ำำ��กร่่อย และทำำ�พิิธีีเปิิด โดยตััดทุุเรีียนพัันธุ์์�หมอนทองที่่�แก่่พร้้อมเก็็บเกี่่�ยว นอกจากนี้้� ในช่่วงบ่่ายยัังได้้บรรยายถึึงภาพรวม
การส่่งออกผลไม้้ไทยในงานมาตรการ Zero Covid โซ่่ห้้องเย็็นผลไม้้ไทยทั้้�งระบบ ณ บริิษััทเดอะลิิส อิินเตอร์์คอปอเรชั่่�น จำำ�กััด
จัังหวััดจัันทบุุรีี ในครั้้�งนี้้�ด้้วย
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การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการติิดตามโครงการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

	วัันที่่� 25 เมษายน 2565 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานเปิิดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ
การติิดตามโครงการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ณ ห้้องประชุุมศรีีปลั่่�ง สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เพื่่�อให้้หน่่วยงานในสัังกััด สศก.
รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััด สามารถติิดตามความก้้าวหน้้าผลการดำำ�เนิินงานโครงการต่่อไป
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การอบรมหลัักสููตรงานพิิ ธีีการ

	วัันที่่� 26 เมษายน 2565 นายวิินิิต อธิิสุุข รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานเปิิดการอบรมหลัักสููตรงานพิิธีีการ
โดยมีีนางสาวหิิรััญญา สระสม ผู้้�อำำ�นวยการกองเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ กล่่าวรายงาน ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 3 อาคาร
นวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร โดยมีีการอบรมในด้้านแนวปฏิิบััติิด้้านพิิธีีการทููตและมารยาททางสัังคม และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
เจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานประจำำ�คณะ (Liaison Officer) โดยมีีนายรัังสรรค์์ ศรีีมัังกร นัักวิิชาการทููตชำำ�นาญการพิิเศษ นายชนะ เมี้้�ยนเจริิญ
นัักการทููตชำำ�นาญการ และ นายชนิินทร์์ อิินทุุราม ผู้้�ประสานงาน จากกระทรวงการต่่างประเทศ เป็็นผู้้�บรรยาย สำำ�หรัับในวัันที่่�
27 เมษายน 2565 มีีการอบรมเรื่่�องขั้้�นตอนการเดิินทางไปราชการในต่่างประเทศและการจััดประชุุมระหว่่างประเทศ รวมถึึงแนวปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับการเป็็นเลขาคณะในการเดิินทางไปราชการต่่างประเทศ โดยนางสาวพาสิินีี ณ ป้้อมเพ็็ชร ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนองค์์กรและยุุทธศาสตร์์
ระหว่่างประเทศ และนางสาวธีรี าภรณ์์ วงศ์์โชคประสิิทธิิ นัักวิิเคราะห์์นโยบายเเละเเผนชำำ�นาญการพิิเศษ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
เป็็นผู้้�บรรยาย ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งจากส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคผ่่านระบบการประชุุมทางไกลของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
เข้้าร่่วมในครั้้�งนี้้�ด้้วย
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ประชุุมคณะกรรมการนโยบายและบริิหารข้้าวแห่่งชาติิ (นบข.) ครั้้�งที่่� 1/2565

	วัันที่่� 27 เมษายน 2565 นางกาญจนา แดงรุ่่�งโรจน์์ รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย ดร.พงศ์์ไท ไทโยธิิน
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร และเจ้้าหน้้าที่่ส่� ่วนวิิจััยเศรษฐกิิจพืืชไร่่นาและธััญพืืช สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร เข้้าร่่วมประชุุม
คณะกรรมการนโยบายและบริิหารข้้าวแห่่งชาติิ (นบข.) ครั้้�งที่่� 1/2565 ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ระบบการประชุุมออนไลน์์ Zoom Cloud
Meeting) โดยมีีนายกรััฐมนตรีี เป็็นประธาน ในการนี้้� ที่่ป� ระชุุมได้้รัับทราบสถานการณ์์ข้้าวโลกข้้าวไทย การกำำ�หนดความต้้องการใช้้ข้้าว
ปีีการผลิิต 2565/66 ความคืืบหน้้าผลการดำำ�เนิินโครงการประกัันรายได้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว และมาตรการคู่่�ขนาน ปีี 2564/65 ความคืืบหน้้า
การดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์ข้้าวไทย ปีี 2563 - 2567 และได้้ร่่วมพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ อาทิิ โครงการประกัันภััยข้้าวนาปีี ปีีการผลิิต 2565
งบประมาณและระยะเวลาโครงการสนัับสนุุนค่่าบริิหารจััดการและพััฒนาคุุณภาพผลผลิิตเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ปีีการผลิิต 2564/65
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