


วิสัยทัศน์
“องค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำภำคเกษตร 

และศูนย์กลำงสำรสนเทศ 
กำรเกษตรแห่งชำติ ภำยในปี 2565”

1. เสนอแนะนโยบาย จัดท�าแผนพัฒนา และมาตรการ 
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ต่างประเทศ

4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธกิจ

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร 
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บุรรณาธิิก้ารแถลง

เป็็นการระลึึกถึึงความสำำาคัญของเกษตรกร

ท่ี่�ม่ต่อเศรษฐกิจไที่ย โดยพระราชพิธ่ี 

พืชมงคลึจรดพระนังคัลึแรกนาขวัญ  

ม่พระราชพิธ่ี 2 พิธ่ีป็ระกอบด้วย  

พระราชพิธ่ีพืชมงคลึ แลึะพระราชพิธ่ี 

จรดพระนังคัลึแรกนาขวัญ ซึึ่�งยังถืึอเป็็น  

“วันเกษตรกร” อ่กด้วย เพื�อให้้ผู้้้ม่อาช่พ

ที่างการเกษตรได้ระลึึกถึึงความสำำาคัญ 

ของการเกษตร 

 ปี็น่� กรมการข้าว ขอพระราชที่าน

พระบรมราชานุญาต จากพระบาที่สำมเด็จ

พระเจ้าอย้่หั้ว นำาเมล็ึดพันธุี�ข้าวที่รงป็ล้ึก

พระราชที่านทัี่�งห้มด 6 พันธุี� จำานวน 

1,728 กิโลึกรัม นำาเข้าพระราชพิธ่ีพืชมงคลึ

จรดพระนังคัลึแรกนาขวัญ ท่ี่�จัดขึ�น 

ในวันท่ี่� 13 พฤษภาคม 65 ป็ระกอบด้วย  

1. ข้าวขาวดอกมะลิึ 105 ข้าวเจ้าท่ี่�ที่นแล้ึง  

แลึะที่นต่อสำภาพดินเป็ร่�ยวแลึะดินเค็มได้  

คุณภาพข้าวสุำก อ่อนนุ่ม ม่กลิึ�นห้อม  

2. ข้าวป็ทุี่มธีาน่ 1 ข้าวเจ้าท่ี่�ให้้ผู้ลึผู้ลิึตส้ำง  

ต้านที่านเพล่ึ�ยกระโดดส่ำนำ�าตาลึ  

เพล่ึ�ยกระโดดห้ลัึงขาว โรคไห้ม้ แลึะโรคขอบใบแห้้ง 

3. ข้าว กข 43 ข้าวเจ้าท่ี่�ไม่ไวต่อช่วงแสำง 

หุ้งต้มรับป็ระที่านด่ สุำกนุ่ม ม่กลิึ�นห้อมอ่อน  

ค่อนข้างต้านที่านต่อโรคไห้ม้แลึะเพล่ึ�ย 

กระโดดส่ำนำ�าตาลึ 4. ข้าว กข 6 ข้าวเห้น่ยว

ให้้ผู้ลึผู้ลิึตส้ำงแลึะที่นแล้ึงด่กว่าพันธุี�เห้น่ยว

สัำนป่็าตอง คุณภาพการหุ้งต้มด่ ม่กลิึ�น  

ต้านที่านโรคใบจุดส่ำนำ�าตาลึ 5. ข้าว กข 78 

พันธุี�ข้าวป็ระเภที่พื�นนุ่ม ลัึกษณะเด่นพิเศษ  

ข้าวสุำกนุ่ม ค่อนข้างเห้น่ยว 6. ข้าว กข 85 

ข้าวเจ้าพื�นแข็งไม่ไวต่อช่วงแสำง ป็ล้ึกได้ 

ทัี่�งนาปี็แลึะนาป็รัง ที่นต่อสำภาพอากาศเย็น 

ให้้ผู้ลึผู้ลิึตส้ำงถึึง 862 กิโลึกรัมต่อไร่

	 เดืือนพฤษภาคม	นับเป็นเดืือนท่ี่�ม่ 
พรึะรึาชพิธ่ิสำำาคัญของพ่� น้องชาวเกษตรึกรึ	 
และกรึะที่รึวงเกษตรึและสำหกรึณ์	คือ	 
พรึะรึาชพิธ่ิจรึดืพรึะนังคัลแรึกนาขวัญ	 
ซึึ่�งปน่ี�ตรึงกับวันท่ี่�	13	พฤษภาคม	2565
พรึะรึาชพิธ่ิพืชมงคลจรึดืพรึะนังคัลแรึกนาขวัญ	
เป็นพรึะรึาชพิธ่ิซึึ่�งจัดืขึ�นเพื�อเสำริึมสำร้ึาง
ขวัญและกำาลังใจแก่เกษตรึกรึของชาติ

 สำำาห้รับพันธุี�ข้าวพระราชที่านทัี่�ง 6 พันธุี�  

จะนำาไป็บรรจุซึ่องพลึาสำติกเพื�อแจกจ่าย 

ให้้ผู้้้สำนใจแลึะชาวนา ทัี่�วป็ระเที่ศ รับไป็เป็็น 

มิ�งขวัญแลึะสิำริมงคลึในการป็ระกอบอาช่พ

การเกษตรของป็ระชาชนตามป็ระเพณ่นิยม  

ผู้้้สำนใจพันธุี�ข้าวพระราชที่าน สำามารถึ

สำอบถึามได้ท่ี่� กรมการข้าว กองเมล็ึดพันธุี�ข้าว  

โที่ร. 0-2561-3794 แลึะศ้นย�เมล็ึดพันธุี�ข้าว 

ทัี่�ง 29 แห่้ง ศ้นย�วิจัยข้าวทัี่�ง 27 แห่้ง แลึะ

สำถึาบันวิที่ยาศาสำตร�ข้าว จังห้วัดสุำพรรณบุร่  

นอกจากน่� ยังเปิ็ดให้้ผู้้้ท่ี่�สำนใจขอรับเมล็ึดพันธุี� 

พระราชที่าน ผู่้านการลึงที่ะเบ่ยนออนไลึน�

ได้ท่ี่� https://rice.moac.go.th/  

เมื�อลึงที่ะเบ่ยนแล้ึว สำามารถึไป็รับได้ท่ี่�

สำำานักงานเกษตรจังห้วัด ห้รือสำำานักงาน

เกษตรอำาเภอใกล้ึบ้าน ห้ลัึงจากวันท่ี่�  

13 พฤษภาคม 2565 เป็็นต้นไป็

1ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร



สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> อุตรดิตถึ� ขับเคลืึ�อน BCG Model  
 ผู่้านกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ต้นแบบ ผู้ลิึตถ่ึาน 
 ไบโอชาร�ทุี่เร่ยน เป็็นมิตรต่อสิำ�งแวดล้ึอม

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 5
>> ‘กลุ่ึมป้็ที่ะเลึกาญจนดิษฐ�’ จ.สุำราษฎร�ธีาน่  
 ต้นแบบการขับเคลืึ�อน BCG Model  
 อย่างยั�งยืน

บทความพิิเศษ	 8
>> สำศที่.6 เผู้ยผู้ลึป็ระเมินเกษตรกร 
 ภาคตะวันออกพึงพอใจโครงการยกระดับ 
 แป็ลึงให้ญ่ด้วยเกษตรสำมัยให้ม่แลึะ 
 เชื�อมโยงตลึาด

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พืชอาห้าร 14
 พืชนำ�ามัน 30
 พืชเส้ำนใย 32
 พืชอื�นๆ 32
 ป็ศุสัำตว�แลึะผู้ลิึตภัณฑ์�จากสัำตว� 38
 ป็ระมงแลึะผู้ลิึตภัณฑ์�จากสัำตว�นำ�า 42

ข่่าวท่่น่าสนใจ	 46
>> งาน “มห้กรรมอาห้าร 2 ที่ะเลึ 3 นำ�า 
 แลึะการกระจายสิำนค้าป็ระมงพื�นบ้าน 
 ส่้ำผู้้้บริโภคจังห้วัดสำงขลึา (Fisherman Market)”  

 ท่ี่�จัดขึ�นระห้ว่างวันท่ี่� 22 – 24 เมษายน 2565  
 ณ ตลึาดโคกไร่ ตำาบลึพะวง อำาเภอเมือง  
 จังห้วัดสำงขลึา

ราคาปััจจัยการผลิิต	 48

แวะเย่่ยม	สศท.	 49
>> สำศที่.1 จัดฝึึกอบรมเชิงป็ฏิิบัติการ โครงการ 
 ศ้นย�เร่ยนร้้การเพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึต 
 สิำนค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาเพิ�มข่ดความสำามารถึ
 เศรษฐกิจการเกษตรอาสำา (ศกอ.) 
 ณ โรงแรม ศิลึามณ่ร่สำอร�ที่ แอนด� สำป็า  
 อำาเภอแม่สำาย จังห้วัดเช่ยงราย
>> สำศที่.5 ร่วมลึงพื�นท่ี่�ติดตาม ผู้ลึการดำาเนินงาน 
 ของโครงการพัฒนาศักยภาพ การผู้ลิึตแลึะ 
 การตลึาด  โคเนื�อสุำรินที่ร� วากิวครบวงจร เพื�อ 
  เพิ�ม ข่ดความสำามารถึ การแข่งขัน ให้้ เกษตรกร
>> สำศที่.6  ลึงพื�นท่ี่�ตรวจสำอบข้อม้ลึเนื�อท่ี่�ป็ล้ึกทุี่เร่ยน  
 ต.บ่อเวฬุุ อ.ขลุึง จ.จันที่บุร่ ร่วมกับ  
 ศ้นย�สำารสำนเที่ศการเกษตร

อุตรดิตถึ� ขับเคลืึ�อน BCG Model ผู่้านกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ต้นแบบ ผู้ลิึตถ่ึานไบโอชาร�ทุี่เร่ยน เป็็นมิตรต่อสิำ�งแวดล้ึอม

สำศที่.6 เผู้ยผู้ลึป็ระเมินเกษตรกรภาคตะวันออกพึงพอใจโครงการยกระดับแป็ลึงให้ญ่ด้วยเกษตรสำมัยให้ม่แลึะเชื�อมโยงตลึาด

>> สำศที่.9 จัดป็ระชุมข้าราชการ ล้ึกจ้างป็ระจำา  
 แลึะพนักงานราชการ ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565 
 ครั�งท่ี่� 4/2565
>> สำศที่.11 ร่วมพิธ่ีเปิ็ดงานวันถ่ึายที่อดเที่คโนโลึย ่
 เพื�อเริ�มต้นฤด้การผู้ลิึตให้ม่ (Field day)  
 ด้านผู้ลึไม้ ณ สำวนสัำงเว่ยนเสำร่ ห้ม่้ 1  
 บ้านห้นองผืู้อ ตำาบลึห้นองผืู้อ อำาเภอเขมราฐ   
 จังห้วัดอุบลึราชธีาน่

ข่่าวปัระชาสัมพัินธ์์	 52
>> สำศก. ร่วมพิธ่ีรดนำ�าขอพรเนื�องในโอกาสำเที่ศกาลึ 
 วันสำงกรานต� ปี็ 2565
>> สำศก. ร่วมงาน “Eastern Monthong Best  
 Quality เปิ็ดฤด้กาลึห้มอนที่องภาคตะวันออก
 ด่เลิึศท่ี่�คุณภาพ ด่เย่�ยมเพื�อส่ำงออก”
>> การป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการติดตามโครงการ 
 สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>> การอบรมห้ลัึกส้ำตรงานพิธ่ีการ
>> ป็ระชุมคณะกรรมการนโยบายแลึะบริห้ารข้าว 
 แห่้งชาติ (นบข.) ครั�งท่ี่� 1/2565

‘กลุ่ึมป้็ที่ะเลึกาญจนดิษฐ�’ จ.สุำราษฎร�ธีาน่
ต้นแบบการขับเคลืึ�อน BCG Model อย่างยั�งยืน

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร2



อุุตรดิิตถ์์ ขัับเคล่�อุน BCG Model ผ่่านกลุ่มแปลงใหญ่ 
ต้นแบบผ่ลิตถ่์านไบโอุชาร์ทุเรียน เป็นมิตรต่อุสิ�งแวดิล้อุม

	 กรึะที่รึวงเกษตรึและสำหกรึณ์ 
ได้เน้นนโยบายขับเคลืึ�อนภาคเกษตรด้วย
โมเดลึเศรษฐกิจ BCG Model (Bio- 
Circular-Green Economy)  
การขับเคลืึ�อนการพัฒนาเศรษฐกิจช่วภาพ  
เศรษฐกิจห้มุนเว่ยน เศรษฐกิจส่ำเข่ยว
โดยม่เป้็าห้มายเพื�อ “ป็รับเป็ล่ึ�ยนระบบ
การเกษตรของป็ระเที่ศไที่ยส่้ำ 3 ส้ำง”  
คือ ป็ระสิำที่ธิีภาพส้ำง มาตรฐานส้ำง  
แลึะรายได้ส้ำง ซึึ่�งจังห้วัดอุตรดิตถึ�  
เป็็นจังห้วัดท่ี่�ตั�งอย้ใ่นพื�นท่ี่�ความรับผิู้ดชอบ 
ของ สำศที่.2 ได้ม่การบ้รณาการร่วมกับ
ห้น่วยงานในสัำงกัดกระที่รวงเกษตรฯ  
สำถึาบันการศึกษา แลึะเครือข่าย 
ภาคป็ระชาสัำงคม ผู่้านกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ 
ผู้้้ป็ล้ึกทุี่เร่ยนของจังห้วัดอุตรดิตถึ�อย่างเป็็น
ร้ป็ธีรรม โดยส่ำงเสำริมการผู้ลิึต ถ่ึานไบโอชาร� 
(Biochar) ห้รือ ถ่ึานช่วภาพ จากวัสำดุเห้ลืึอใช้ 
ภายในสำวนทุี่เร่ยน ซึึ่�งสำอดคล้ึองกับ
แนวที่างการขับเคลืึ�อนเศรษฐกิจห้มุนเว่ยน

ท่ี่�สำนับสำนุนให้้ม่การใช้เศษวัสำดุที่างการ
เกษตรอย่างเต็มป็ระสิำที่ธิีภาพ เพื�อสำร้าง
ม้ลึค่าเพิ�มที่างเศรษฐกิจ รวมทัี่�งสำามารถึ 
ลึดป็ริมาณขยะท่ี่�เป็็นปั็ญห้าแลึะส่ำงผู้ลึกระที่บ 
ต่อสิำ�งแวดล้ึอมได้เป็็นอย่างมาก
 สำำาห้รับสำถึานการณ�ภาพรวมการผู้ลิึต
ทุี่เร่ยนของจังห้วัดอุตรดิตถึ� ปี็ 2565  
(ข้อม้ลึพยากรณ� ณ เดือนกุมภาพันธี� 2565)  
พบว่า ม่เนื�อท่ี่�ยืนต้น 42,813 ไร่ เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึ  
37,113 ไร่ ผู้ลึผู้ลิึตรวม 27,092 ตัน  
แห้ล่ึงผู้ลิึตสำำาคัญอย้ท่่ี่�อำาเภอลัึบแลึ  
อำาเภอท่ี่าป็ลึา แลึะอำาเภอเมือง  
โดยจังห้วัดอุตรดิตถึ�ม่กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่
ทุี่เร่ยน จำานวน 2 แป็ลึง ได้แก่ กลุ่ึมแป็ลึง
ให้ญ่ทุี่เร่ยน บ้านด่านนาขาม แลึะ 
กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ทุี่เร่ยนเมืองลัึบแลึ ม่พื�นท่ี่�
รวม 761 ไร่ ซึึ่�งจากการลึงพื�นท่ี่�ของ สำศที่.2  
พบว่า กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ทุี่เร่ยนเมืองลัึบแลึ  
ซึึ่�งเป็็นศ้นย�เร่ยนร้้เพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพ 
การผู้ลิึตสิำนค้าเกษตร (ศพก.) นับเป็็น 

ต้นแบบการขับเคลืึ�อนนโยบาย BCG 
Model อย่างเป็็นร้ป็ธีรรม นำามาใช้ป็ฏิิบัติ
จริงภายในสำวนเมื�อป็ระมาณกลึางปี็ 2564 
โดยนำาวัสำดุเห้ลืึอใช้จากสำวนทุี่เร่ยนมาผู้ลิึต
ถ่ึานไบโอชาร�เพื�อนำากลัึบไป็ใช้ในการฟ้ื้�นฟ้ื้
สำภาพดิน กักเก็บนำ�าแลึะอาห้ารในดิน  
แลึะเป็็นท่ี่�อย้ใ่ห้้กับจุลิึนที่ร่ย�ภายในสำวน  
ซึึ่�งผู้ลึสำำาเร็จในระยะต่อไป็คาดว่าจะช่วย 
ลึดต้นทุี่นแลึะเพิ�มป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตได้ 
เป็็นอย่างด่ อ่กทัี่�งยังช่วยลึดปั็ญห้าขยะ 
จากเป็ลืึอกทุี่เร่ยน แลึะเป็็นมิตรต่อสิำ�งแวดล้ึอม
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ก้ารเผาถ�านชีวภาพเก้ษตรก้รสามืารถน�าวัสดุเหลือใช้ 
ทางก้ารเก้ษตรอื�นๆ	อาทิ	ลองก้อง	มืะขามื	มืะมื�วงหิมืพานต์	

ฟางข้าว	ซัังข้าวโพด	กิ้�งไม้ื	ไม้ืฉั�าฉัา	 
และไม้ืยูคาลิปตัส	มืาใช้ในก้ารผลิตได้อีก้ด้วย	 
ซ่ั�งจะช�วยลดปัญหาขยะที�ทิ�งตามืสถานที�ต�างๆ	 

โดยเฉัพาะเปลือก้ทุเรียนที�มีืมืาก้ถ่ง	2	ใน	3	ของปริมืาณ 
ทุเรียนทั�งหมืด	เป็นก้ารสร้างสภาพแวดล้อมืที�ดี	 
และยก้ระดับุคุณภาพชีวิตความืเป็นอยู�ของชุมืชน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย�างยั�งยืน

จากเป็ลืึอกทุี่เร่ยนท่ี่�ม่ป็ริมาณมาก  
โดยผู้ลึผู้ลิึตถ่ึานไบโอชาร�เป็ลืึอกทุี่เร่ยน 
ท่ี่�ได้ส่ำวนให้ญ่สำมาชิกเกษตรกร จะนำามาใช้
ในสำวนของตนเอง ส่ำวนผู้ลึผู้ลิึตถ่ึานท่ี่�เห้ลืึอ
จะจำาห้น่ายให้้เกษตรกรห้รือผู้้้สำนใจทัี่�วไป็
นำาไป็ใส่ำบำารุงดินสำำาห้รับเพาะกล้ึาไม้ 
 การเผู้าถ่ึานช่วภาพเกษตรกรสำามารถึ
นำาวัสำดุเห้ลืึอใช้ที่างการเกษตรอื�นๆ  
อาทิี่ ลึองกอง มะขาม มะม่วงหิ้มพานต�  
ฟื้างข้าว ซัึ่งข้าวโพด กิ�งไม้ ไม้ฉำำาฉำา  
แลึะไม้ยค้าลิึป็ตัสำ มาใช้ในการผู้ลิึตได้อ่กด้วย  
ซึึ่�งจะช่วยลึดปั็ญห้าขยะท่ี่�ทิี่�งตามสำถึานท่ี่�
ต่างๆ โดยเฉำพาะเป็ลืึอกทุี่เร่ยนท่ี่�ม่มากถึึง  
2 ใน 3 ของป็ริมาณทุี่เร่ยนทัี่�งห้มด  
เป็็นการสำร้างสำภาพแวดล้ึอมท่ี่�ด่ แลึะ 
ยกระดับคุณภาพช่วิตความเป็็นอย้ข่อง
ชุมชนจังห้วัดอุตรดิตถึ�ได้อย่างยั�งยืน  
ซึึ่�งกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ทุี่เร่ยนเมืองลัึบแลึ  
ม่แนวที่างการดำาเนินงานขับเคลืึ�อน 
ด้านเศรษฐกิจห้มุนเว่ยนในอนาคต โดยพัฒนา 
สำมาชิกกลุ่ึมท่ี่�เป็็นเกษตรกรรุ่นให้ม่ 
ในการจัดที่ำาฐานข้อม้ลึทุี่เร่ยนท่ี่�ผู้ลิึต 
โดยใช้ถ่ึานไบโอชาร�กับการผู้ลิึตแบบทัี่�วไป็ 
เพื�อเป็ร่ยบเท่ี่ยบข้อม้ลึด้านเศรษฐกิจ  
อาทิี่ ต้นทุี่นการผู้ลิึต ผู้ลึตอบแที่น  
แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ นอกจากน่� ยังมุ่งพัฒนา
ให้้เป็็นศ้นย�ต้นแบบผู้ลิึตถ่ึานไบโอชาร�จ 
จากวัสำดุเห้ลืึอใช้ที่างการเกษตร  
เพื�อเป็็นสำถึานท่ี่�ศึกษาด้งานให้้แก่ 
บุคคลึทัี่�วไป็ ห้ากเกษตรกรห้รือท่ี่านใด 
ท่ี่�สำนใจสำามารถึสำอบถึามข้อม้ลึเพิ�มเติม 
ได้ท่ี่� นายชยพลึ รังสำฤษฎ�นิธิีกุลึ  
ป็ระธีานแป็ลึงให้ญ่ทุี่เร่ยนเมืองลัึบแลึ  
โที่ร 08 9565 3885

โดย : สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 2  
พิษณุโลึก

 ปั็จจุบันกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ทุี่เร่ยนเมืองลัึบแลึ  
ตั�งอย้่ ณ ห้ม่้ท่ี่� 10 ตำาบลึฝึายห้ลึวง  
อำาเภอลัึบแลึ จังห้วัดอุตรดิตถึ� เริ�มดำาเนินการ 
ตั�งแต่ปี็ 2563 ปั็จจุบันม่สำมาชิก  
121 ราย พื�นท่ี่�รวม 393 ไร่ โดยม่  
นายชยพลึ รังสำฤษฎ�นิธิีกุลึ เป็็นป็ระธีาน
แป็ลึงให้ญ่ โดยในปี็ 2565 คาดว่าผู้ลึผู้ลิึต
ทุี่เร่ยนทัี่�งพันธุี�ห้มอนที่อง แลึะห้ลึง-ห้ลิึน
ลัึบแลึ ม่ผู้ลึผู้ลิึตป็ระมาณ 800 ตัน  
(ร้อยลึะ 3 ของทุี่เร่ยนจังห้วัดอุตรดิตถึ�) 
ผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาดในช่วงเดือนพฤษภาคม –  
กรกฎาคม 2565 สำำาห้รับการดำาเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจห้มุนเว่ยน ในการ 
นำาวัสำดุเห้ลืึอใช้จากสำวนทุี่เร่ยนมาผู้ลิึต 
ถ่ึานไบโอชาร� ที่างกลุ่ึมได้เข้ารับการอบรม
การผู้ลิึตถ่ึานไบโอชาร�เป็ลืึอกทุี่เร่ยน  

จากมห้าวิที่ยาลัึยราชภัฎอุตรดิตถึ�  
แลึะห้น่วยงานสัำงกัดกระที่รวงเกษตรฯ 
ได้แก่ สำำานักงานเกษตรแลึะสำห้กรณ�จังห้วัด
อุตรดิตถึ� สำำานักงานเกษตรจังห้วัดอุตรดิตถึ�  
แลึะสำำานักงานพัฒนาท่ี่�ดินอุตรดิตถึ� แลึะ
นำาองค�ความร้้ดังกล่ึาวมาผู้สำมผู้สำานกับ
ภ้มิปั็ญญาท้ี่องถิึ�น ผู้ลิึตเตาสำแตนเลึสำ 
เพื�อเผู้าถ่ึานจากวัสำดุเห้ลืึอทิี่�งที่างการเกษตร  
อาทิี่ เป็ลืึอกทุี่เร่ยน ผู้ลึทุี่เร่ยน 
ท่ี่�ร่วงห้ล่ึน แลึะกิ�งใบ โดยนำาไป็ตากแดด 
ให้้แห้้ง แล้ึวนำามาเผู้าท่ี่�ความร้อน  
400 - 500 องศาเซึ่ลึเซ่ึ่ยสำ จะได้ถ่ึาน
เป็ลืึอกทุี่เร่ยนคุณภาพด่ ม่ความพรุนส้ำง 
บำารุงฟ้ื้�นฟ้ื้แลึะเพิ�มความชุ่มชื�นในดิน  
ความเป็็นร้พรุนของถ่ึานจะกักเก็บนำ�า 
ได้นาน แลึะท่ี่�สำำาคัญสำามารถึลึดขยะ 
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‘กลุ่มปูทะเลกาญจนดิิษฐ์์’ จ.สุราษฎร์ธานี  
ต้นแบบการขัับเคล่�อุน BCG Model อุย่างยั�งย่น

 ปัจจุบันการเล่ึ�ยงป้็ขาวเป็็นอาช่พ
ท่ี่�กำาลัึงได้รับความสำนใจในพื�นท่ี่�จังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ เนื�องจากเป็็นสิำนค้า 
ที่างเลืึอกให้้แก่เกษตรกรผู้้้เล่ึ�ยงกุ้งที่ะเลึ
รายย่อยท่ี่�ป็ระสำบปั็ญห้าการขาดทุี่น 
จากการเล่ึ�ยงกุ้งที่ะเลึ ห้รือไม่ม่เงินทุี่น 
ในการเล่ึ�ยงกุ้งที่ะเลึได้หั้นมาสำนใจ 
การเล่ึ�ยงป้็ขาวในบ่อดินเพื�อเป็็นรายได้เสำริม  
ซึึ่�งจังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ได้ให้้ความสำำาคัญ
กับการเล่ึ�ยงป้็ขาวแบบยั�งยืน ภายใต้ 
กรอบโมเดลึเศรษฐกิจ BCG Model 
(Bio-Circular-Green Economy)  
การขับเคลืึ�อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ช่วภาพ เศรษฐกิจห้มุนเว่ยน เศรษฐกิจ 
ส่ำเข่ยว ของกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ�
 ได้จัดที่ำาโครงการสำำาคัญภายใต้แผู้น
พัฒนาการเกษตรแลึะสำห้กรณ�ของจังห้วัด  
โดยม่ สำำานักงานป็ระมงจังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ เป็็นห้น่วยงานรับผิู้ดชอบห้ลัึก  

แลึะได้ม่การบ้รณาการร่วมกับ 
ศ้นย�วิจัยแลึะพัฒนาการเพาะเล่ึ�ยงสัำตว�
นำ�าชายฝัึ�งสุำราษฎร�ธีาน่ มห้าวิที่ยาลัึย
สำงขลึานครินที่ร� วิที่ยาเขตสุำราษฎร�ธีาน่  
แลึะสำำานักงานพาณิชย�จังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่
 สำำาห้รับการเล่ึ�ยงป้็ขาวในจังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ เกษตรกรม่การรวมกลุ่ึม
แป็ลึงให้ญ่เล่ึ�ยงป้็ขาว ซึึ่�ง 1 ในกลุ่ึม
แป็ลึงให้ญ่ ท่ี่�ป็ระสำบความสำำาเร็จ คือ  
กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลุ้่�ยงปู้ทะเลุ่กาญจนดิษฐ์์
ตำาบลึกะแดะ อำาเภอกาญจนดิษฐ�
จังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ นับเป็็นกลุ่ึม
ต้นแบบท่ี่�ม่ศักยภาพการผู้ลิึตในพื�นท่ี่�
แลึะม่การบริห้ารจัดการอย่างเป็็นระบบ
จากการลึงพื�นท่ี่�ติดตาม พบว่า  
เริ�มดำาเนินการเมื�อปี็ 2564 ปั็จจุบัน 
ม่เนื�อท่ี่�รวม 388 ไร่ สำมาชิกเกษตรกร  
50 ราย โดยม่ นายนพดลึ ที่ว่ เป็็น
ป็ระธีานกลุ่ึม ปั็จจุบันกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่

ม่การเล่ึ�ยงจำานวน 83 บ่อ ในรอบปี็
สำามารถึเล่ึ�ยงได้ 2 รุ่น เกษตรกรม่ต�นท่น 
การเลุ้่�ยงเฉลุ้่�ย 109 บาที่/กิโลึกรัม/ 
รอบการผู้ลิึต ซึึ่�งเกษตรกรจะนำา 
ล้ึกป้็ขาวตัวเล็ึกขนาดป็ระมาณ 0.5 – 1 
เซึ่นติเมตร มาเล่ึ�ยงขุนในบ่อดินท่ี่� 
เตร่ยมไว้ให้้เจริญเติบโตเต็มท่ี่� ม่เนื�อแน่น
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ห้รือไข่เต็มกระดอง การเล่ึ�ยงมักจะ 
เป็็นไป็ตามธีรรมชาติ ไม่ม่การใช้ยา 
ห้รือสำารเคม่ ซึึ่�งล้ึกป้็นำามาเล่ึ�ยง 
จะได้จากแห้ล่ึงเพาะเล่ึ�ยงล้ึกป้็ในจังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ นครศร่ธีรรมราช ตรัง  
กระบ่� แลึะบางส่ำวนได้จากการจับตาม
ป่็าชายเลึน ใช้�ระยะเวลุ่าการเลุ้่�ยงเฉลุ้่�ย  
2 – 3 เดือน จึงสำามารถึจับป้็ขาวขายได้
ในนำ�าห้นักตัวป็ระมาณ 374 กรัม/ตัว  
เกษตรกรได�ผู้ลุ่ตอบแทนเฉลุ้่�ย  
373 บาที่/กิโลึกรัม/รอบการผู้ลิึต คิิดเป็ูน 
ผู้ลุ่ตอบแทนเฉลุ้่�ยสุ่ทธิิ (กำาไร)  
264 บาที่/กิโลึกรัม/รอบการผู้ลิึต ทัี่�งน่�  
ในปี็ 2564 ที่างกลุ่ึมได้ผู้ลึตอบแที่นรวม  
5.50 ล้ึานบาที่ คิดเป็็นกำาไรรวม  
3.89 ล้ึานบาที่

 ด�านราคิาท้�เกษตรกรขายได�
ในช่วงท่ี่�ผู่้านมา แบ่งตามชนิดแลึะขนาด  
คือ ป้็เนื�อขนาดจัมโบ้ 600 กรัมขึ�นไป็/ตัว 
ราคา 850 บาที่/กิโลึกรัม , ขนาด 500 
กรัม/ตัว ราคา 750 บาที่/กิโลึกรัม ,  
ขนาด 400 กรัม/ตัว ราคา 650 บาที่/กิโลึกรัม  
แลึะป้็ไข่ ขนาด 300 – 399 กรัม/ตัว 
ราคา 850 บาที่/กิโลึกรัม ,  
ขนาด 200 – 250 กรัม/ตัว ราคา  
750 บาที่/กิโลึกรัม สุ�วนการจำาหน�าย
ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ตของกลุ่่�ม ผู้ลึผู้ลิึตส่ำวนให้ญ่ 
ร้อยลึะ 50 ขายผู่้านร้าน “ป้็เลึกาญดิษฐ�”  
ซึึ่�งเป็็นร้านของสำมาชิกกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่  
รองลึงมาร้อยลึะ 40 ส่ำงจำาห้น่าย
ภัตตาคารแลึะร้านอาห้ารในพื�นท่ี่�จังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ ร้อยลึะ 7 ส่ำงจำาห้น่าย
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กรุงเที่พฯ แลึะจังห้วัดอื�นๆ แลึะส่ำวน
ท่ี่�เห้ลืึออ่กร้อยลึะ 3 ขายผู่้านตลึาด
ออนไลึน� เพื�อเป็็นการเพิ�มช่องที่างการ
จำาห้น่าย สำร้างโอกาสำ สำร้างรายได้ 
ให้้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด – 19  
ท่ี่�ระบาดอย้่ในขณะน่� นอกจากน่�  
กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ได้ม่การแป็รร้ป็เป็็น 
ป้็ดองนำ�าป็ลึา จำาห้น่ายที่างร้าน 
ป้็เลึกาญดิษฐ� จำาห้น่ายให้้ร้านอาห้าร 
ในจังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ นครศร่ธีรรมราช 
แลึะขายผู่้านออนไลึน�
 กลุ่ึมเกษตรกรผู้้้เล่ึ�ยงป้็ที่ะเลึ
กาญจนดิษฐ� นับเป็็นกลุ่ึมต้นแบบ 
ท่ี่�ม่แนวที่างการดำาเนินงานขับเคลืึ�อน

โดย : สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 8  
สุำราษฎร�ธีาน่

ด้านเศรษฐกิจห้มุนเว่ยนอย่างเป็็นร้ป็ธีรรม  
โดยได้จัดที่ำาโครงการนวัตกรรม 
การเพาะเล่ึ�ยงแลึะการแป็รร้ป็ป้็ที่ะเลึ
อย่างครบวงจร แลึะการป็ล่ึอยล้ึกพันธุี� 
ป้็ที่ะเลึ ลึงส่้ำธีรรมชาติเพื�อให้้เกิด 
ความยั�งยืนในการเล่ึ�ยงป้็ขาว แลึะ 
ท่ี่�สำำาคัญได้ม่การพัฒนาคุณภาพการผู้ลิึต
อย่างต่อเนื�อง โดยได้รับการสำนับสำนุน
องค�ความร้้จากห้น่วยงานของ 
กระที่รวงเกษตรฯ ได้แก่ สำำานักงาน
ป็ระมงจังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ ศ้นย�วิจัย
แลึะพัฒนาการเพาะเล่ึ�ยงสัำตว�นำ�าชายฝัึ�ง
สุำราษฎร�ธีาน่ สำนับสำนุนให้้ความร้้ 
ในการเล่ึ�ยงป้็ขาว การแป็รร้ป็  
การลึดต้นทุี่นการผู้ลิึต สำำานักงานตรวจ
บัญช่สำห้กรณ�สุำราษฎร�ธีาน่ ให้้ความร้้
การที่ำาบัญช่ฟื้าร�ม บัญช่ครัวเรือน  
ทัี่�งน่� สำมาชิกทุี่กคนในกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  
จากกรมป็ระมง อ่กทัี่�งในอนาคตที่าง

สำำานักงานป็ระมงจังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่  
ร่วมกับสำำานักงานพาณิชย�จังห้วัด
สุำราษฎร�ธีาน่ เตร่ยมผู้ลัึกดันให้้ม่การ 
ส่ำงออกไป็ยังสำาธีารณรัฐป็ระชาชนจ่น  
ทัี่�งน่� ห้ากท่ี่านใดสำนใจข้อม้ลึการเล่ึ�ยง 
ป้็ขาวของจังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ สำอบถึาม
ข้อม้ลึเพิ�มเติมได้ท่ี่� สำำานักงานป็ระมง
จังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ โที่ร 0 7724 0612  
อ่เมลึ fposuratthani@gmail.com 
ห้รือสำนใจข้อม้ลึการผู้ลิึตของกลุ่ึม
เกษตรกรผู้้้เล่ึ�ยงป้็ที่ะเลึกาญจนดิษฐ�  
ตำาบลึกระแดะ อำาเภอกาญจนดิษฐ�  
จังห้วัดสุำราษฎร�ธีาน่ สำอบถึามเพิ�มเติม
ได้ท่ี่� นายนพดลึ ที่ว่ ป็ระธีานกลุ่ึม  
โที่ร 08 9652 0370 ยินด่ให้้คำาป็รึกษา
ทุี่กท่ี่าน
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สศท.6 เผ่ยผ่ลประเมินเกษตรกรภาคตะวันอุอุกพึงพอุใจ 
โครงการยกระดัิบแปลงใหญ่ด้ิวยเกษตรสมัยใหม่และเช่�อุมโยงตลาดิ
	 สำำานักงานเศรึษฐกิจ
การึเกษตรึท่ี่�	6	ชลบุร่ึ	(สำศที่.6)	 
สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สำศก.)  

เผู้ยผู้ลึการป็ระเมินผู้ลึโครงการยกระดับ

แป็ลึงให้ญ่ด้วยเกษตรสำมัยให้ม่แลึะ 

เชื�อมโยงตลึาดภายใต้พบว่าเกษตรกร 

ม่ความพึงพอใจในระดับมากท่ี่�สุำด  

ทัี่�ง 3 ด้าน ป็ระกอบด้วยด้านความ

สำอดคล้ึอง (Relevance) ด้านป็ระสิำที่ธิีผู้ลึ  

(Effectiveness) แลึะด้านป็ระสิำที่ธิีภาพ  

(Efficiency) สำามารถึสำนองตอบตรงตาม

ความต้องการของกลุ่ึม เพราะสำมาชิก 

ได้ม่ส่ำวนร่วมในการเสำนอความคิดเห็้น  

ในการจัดซืึ่�อจัดจ้างเครื�องมือฯ เพื�อมา 

เพิ�มศักยภาพการผู้ลิึต ยกระดับมาตรฐาน

สิำนค้าเกษตร ไป็ส่้ำการเชื�อมโยงตลึาด

 โคิรงการยกระดับแปูลุ่งใหญ�ด�วย

เกษตรสุมัยใหม�แลุ่ะเช่้�อมโยงตลุ่าด  

เป็็นโครงการสำำาคัญภายใต้แผู้นฟ้ื้�นฟ้ื้

เศรษฐกิจแลึะสัำงคมท่ี่�ได้รับผู้ลึกระที่บจาก 

การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสำโคโรนา 2019 

ด้านการเกษตร ม่วัตถุึป็ระสำงค�เพื�อ 

เพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึตแลึะลึดต้นทุี่น

การผู้ลิึตให้้กับเกษตรกรห้รือกลุ่ึมเกษตรกร  

โดยการป็ระยุกต�ใช้เที่คโนโลึยแ่ลึะนวัตกรรม  

ท่ี่�เห้มาะสำม รวมทัี่�งเครือข่ายความร่วมมือ

จากภาคส่ำวนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริห้าร

จัดการให้้เกิดป็ระสิำที่ธิีภาพ แลึะยกระดับ

การผู้ลิึตไป็ส่้ำสิำนค้าท่ี่�ม่คุณภาพมาตรฐาน  

สำอดคล้ึองกับความต้องการของตลึาด  

แลึะอุตสำาห้กรรมต่อเนื�อง ซึึ่�ง สำศที่.6  

ได้ลึงพื�นท่ี่�ป็ระเมินผู้ลึการดำาเนินโครงการ

ในช่วงเดือนตุลึาคม – พฤศจิกายน 2564 

ซึึ่�งเป็็นช่วงห้ลัึงดำาเนินการจัดซืึ่�อจัดจ้าง  

โดยดำาเนินการสุ่ำมตัวอย่างติดตามป็ระเมิน

ผู้ลึแป็ลึงให้ญ่ท่ี่�เข้าร่วมโครงการ ปี็เพาะป็ล้ึก  

2564/65 ในพื�นท่ี่� 5 จังห้วัดภาคตะวันออก  

ป็ระกอบด้วยจังห้วัดป็ราจ่นบุร่ สำระแก้ว  

จันที่บุร่ ฉำะเชิงเที่รา แลึะสำมุที่รป็ราการ  

สำำารวจตัวอย่างทัี่�งห้มด 108 ตัวอย่าง 

ป็ระกอบด้วย 2 กลุ่ึม คือ 1) ป็ระธีานแป็ลึงให้ญ่  

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร8

บที่ความพิเศษ



จำานวน 18 ราย 2) เกษตรกรสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่  

จำานวน 90 ราย จากโครงการแป็ลึงให้ญ่ 

ท่ี่�เข้าร่วมโครงการยกระดับแป็ลึงให้ญ่ 

ด้วยเกษตรสำมัยให้ม่แลึะเชื�อมโยงตลึาด  

ปี็ 2564 ภายใต้ การกำากับด้แลึของห้น่วยงาน 

สัำงกัดกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ�  

จำานวน 6 ห้น่วยงาน ป็ระกอบด้วย  

กรมส่ำงเสำริมการเกษตร กรมการข้าว  

กรมป็ศุสัำตว� กรมป็ระมง กรมห้ม่อนไห้ม 

แลึะการยางแห่้งป็ระเที่ศไที่ย ผู้ลึลัึพธี� 

ท่ี่�เกิดขึ�นเป็ร่ยบเท่ี่ยบก่อนโครงการ 

ปี็เพาะป็ล้ึก 2563/2564 กับห้ลัึงโครงการ

ปี็เพาะป็ล้ึก 2564/65 โดยที่ำาการป็ระเมิน

ผู้ลึโครงการทัี่�ง 3 ด้าน ม่ผู้ลึการป็ระเมิน ดังน่�

 1) ด�านคิวามสุอดคิลุ่�อง พบว่า

 เกษตรกรสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่ทุี่กรายเห็้น

ว่าโครงการยกระดับแป็ลึงให้ญ่ฯ ม้คิวาม

สุอดคิลุ่�องกับนโยบาย เพราะการเข้ามา

ส่ำงเสำริมกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่อย่างต่อเนื�องด้วย

การยกระดับให้้กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่เพื�อเพิ�ม

ศักยภาพการผู้ลิึต ลึดต้นทุี่นการผู้ลิึต  

ยกระดับมาตรฐานสิำนค้าเกษตรด้วยการ

สำนับสำนุนเงินอุดห้นุนให้้กลุ่ึมไป็ดำาเนินการ

ตามท่ี่�กลุ่ึมต้องการ แลึะสำามารถึสุนองตอบ 

ตรงตามคิวามต�องการของกลุ่่�มเปู้าหมาย  

เพราะสำมาชิกได้ม่ส่ำวนร่วมในการเสำนอ
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ความคิดเห็้นในการจัดซืึ่�อจัดจ้างเครื�องมือฯ  

ตามท่ี่�ส่ำวนให้ญ่ม่ความต้องการเพื�อมา

เพิ�มศักยภาพการผู้ลิึต ยกระดับมาตรฐาน

สิำนค้าเกษตรไป็ส่้ำการเชื�อมโยงตลึาด แลึะ

เกษตรกรสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่ร้อยลึะ 98.89 

เห็นว�าม้คิวามคิรอบคิลุ่่มกลุ่่�มเปู้าหมาย  

เพราะให้้สำมาชิกกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่สำามารถึ

เสำนอความต้องการทัี่�งห้มดท่ี่�เข้าร่วม

โครงการทุี่กกลุ่ึม 

 2) ด�านปูระสิุทธิิผู้ลุ่ การจัดซ่ื้�อจัดจ�าง 

เคิร่�องม่อ/อ่ปูกรณ์์ทางการเกษตร/อาคิาร

โรงเร่อน พบว่า กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ ท่ี่�เข้าร่วม 

โครงการได้รับเครื�องมือ/อุป็กรณ�/เครื�องจักรกลึ 

ที่างการเกษตรครบทุี่กรายการแล้ึว  

(ข้อม้ลึ ณ วันท่ี่� 20 ธัีนวาคม 2564)  

ซึึ่�งม่เครื�องมือ/อุป็กรณ�ที่างการเกษตร 

บางส่ำวนท่ี่�ได้รับมอบล่ึาช้าเนื�องจาก 

การระบาดของโรค Covid - 19 ส่ำงผู้ลึให้้

การนำาเข้าเครื�องจักรจากต่างป็ระเที่ศ 

ล่ึาช้ากว่ากำาห้นด ส่ำวนการใช้�ปูระโยช้น์ 

ในเคิร่�องม่อ/อ่ปูกรณ์์/เคิร่�องจักรกลุ่

ทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรท่ี่�ได้ใช้ป็ระโยชน� 

จากเครื�องมือ/อุป็กรณ�/เครื�องจักรกลึ

ที่างการเกษตรแล้ึวร้อยลึะ 27.93 ส่ำวนท่ี่�เห้ลืึอ 

ร้อยลึะ 72.07 ยังไม่ได้ใช้ป็ระโยชน�
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เนื�องจากยังไม่ถึึงฤด้กาลึผู้ลิึต/ฤด้การเก็บเก่�ยว 

ซึึ่�งส่ำวนให้ญ่เริ�มม่แผู้นการใช้ในช่วง

ธัีนวาคม 2564 น่�เป็็นต้นไป็ (ข้อม้ลึ ณ วันท่ี่�  

5 พฤศจิกายน 2564) 

 สำำาห้รับคิวามพึึงพึอใจของเกษตรกร

ต�อการดำาเนินงานโคิรงการต�อการทำางาน

ของเจ�าหน�าท้� พบว่า เกษตรกร เข้าร่วม

โครงการม่ความพึงพอใจในระดับมากท่ี่�สุำด  

ม่ค่าเฉำล่ึ�ย 4.93 เนื�องจากเจ้าห้น้าท่ี่�  

ให้้คำาแนะนำาแลึะเป็็นท่ี่�ป็รึกษาท่ี่�ด่ รองลุ่งมา 

พึึงพึอใจต�อการทำางานของปูระธิาน/ 

คิณ์ะกรรมการกลุ่่�ม ในระดับมากท่ี่�สุำด  

ม่ค่าเฉำล่ึ�ย 4.92 เนื�องจากม่การป็ระชุม

ขอมติจากสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่ แลึะป็ระสำาน

งานแจ้งข่าวสำารให้้สำมาชิกรับร้้ได้อย่างทัี่�ว

ถึึง รวมทัี่�งม่ความเสำมอภาคในการบริห้าร

จัดการแก่สำมาชิกทุี่กรายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม  

แลุ่ะพึึงพึอใจต�อขั�นตอนการดำาเนินงาน

โคิรงการ ในระดับมากท่ี่�สุำด ม่ค่าเฉำล่ึ�ย 4.68  

ทัี่�งน่�ม่เกษตรกรบางรายให้้ข้อคิดเห็้น 

ว่าม่เวลึาในการคิดวิเคราะห้�แลึะสำำารวจ

ความต้องการของสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่น้อย

เพราะม่กระบวนการเก่�ยวกับรวบรวม

เอกสำารห้ลัึกฐานห้ลึายขั�นตอนซึึ่�งต่อจากน่�

กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ต้องป็รับตัวป็ระชุมเตร่ยม
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ความพร้อมสำำารวจความต้องการของกลุ่ึม

ตามลึำาดับความจำาเป็็นต่อไป็ โดยภาพึรวม

เกษตรกรเข�าร�วมม้คิวามพึึงพึอใจการ

ดำาเนินงานโคิรงการในระดับมากท้�สุ่ด 

ม้คิ�าเฉลุ้่�ย 4.96 เนื�องจากโครงการม่

ป็ระโยชน�ช่วยสำร้างความเข้มแข็งให้้กลุ่ึม

มากขึ�นแลึะเป็็นการส่ำงเสำริมให้้เกษตรกร 

ม่โอกาสำสำามารถึใช้เที่คโนโลึย่ในการผู้ลิึต  

ลึดต้นทุี่นการผู้ลิึต ยกระดับมาตรฐาน

สิำนค้าเกษตรไป็ส่้ำการแป็รร้ป็ผู้ลึผู้ลิึตสำร้าง

ม้ลึค่าเพิ�มได้ แลึะเป็็นการสำนับสำนุนในการลึงทุี่น 

โดยไม่ก่อห้น่�สิำนให้้กับกลุ่ึมสำมาชิกแป็ลึงให้ญ่ 

	 โครงก้ารยก้ระดับุแปลงใหญ�ด้วยเก้ษตรสมัืยใหมื�

และเชื�อมืโยงตลาด	เป็นโครงก้ารส�าคัญภายใต้

แผนฟ้�นฟูเศรษฐกิ้จและสังคมืที�ได้รับุผลก้ระทบุ

จาก้ก้ารระบุาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา	2019	

ด้านก้ารเก้ษตร
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โดย : สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 6  
ชลึบุร่

 3) ด�านปูระสิุทธิิภาพึ (Efficiency) 

ในด�านงบปูระมาณ์ พบว่า กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่

ทัี่�ง 18 แป็ลึง เบิกจ่ายงบป็ระมาณแล้ึว 

จำานวน 45,797,554.55 บาที่ คิดเป็็น 

ร้อยลึะ 98.18 (ข้อม้ลึ ณ วันท่ี่� 5 พฤศจิกายน  

2564) ด�านระยะเวลุ่า พบว่า ขั�นตอนการ

ดำาเนินงานโครงการของกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ 

ท่ี่�สำำารวจทัี่�ง 18 แป็ลึง สำามารถึดำาเนินการ

เป็็นไป็ตามระยะเวลึาท่ี่�โครงการกำาห้นดไว้  

โดยส่ำวนให้ญ่ได้ส่ำงเอกสำารรายงาน 

การใช้จ่ายงบป็ระมาณการบันทึี่กบัญช่

โครงการแลึะเอกสำารบันทึี่กบัญช่โครงการ

ให้้สำำานักงานตรวจบัญช่สำห้กรณ�จังห้วัด 

ในพื�นท่ี่�ตรวจสำอบเร่ยบร้อยแล้ึว 

 จากสำรุป็ข�อคิ�นพึบแลุ่ะข�อเสุนอแนะ

จากการปูระเมินผู้ลุ่โครงการยกระดับ 

แป็ลึงให้ญ่ฯ เป็็นโครงการท่ี่�เกษตรกรพอใจ

เป็็นอย่างมาก เพราะโครงการสำนับสำนุน

ตรงจุดความต้องการของกลุ่ึมเกษตรกร

อย่างแท้ี่จริง ในการต่อยอดการพัฒนา 

การใช้เครื�องจักรกลึที่างการเกษตร ในการ

ลึดค่าใช้จ่ายการผู้ลิึต เพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพ

การผู้ลิึต สำร้างม้ลึค่าเพิ�มสิำนค้าเกษตร  

แลึะการเชื�อมโยงตลึาด แต่ด้วยโครงการ

ยกระดับแป็ลึงให้ญ่ฯ เป็็นโครงการดำาเนิน

การเป็็นครั�งแรก อาจที่ำาให้้แนวป็ฏิิบัติแลึะ

ขอบเขตของการจัดซืึ่�อจัดจ้างในระยะแรก

ไม่ชัดเจนที่ำาให้้บางกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ม่ความ

เข้าใจคลึาดเคลืึ�อน บางกลุ่ึมยังไม่เข้าใจ

วัตถุึป็ระสำงค�ของการจดที่ะเบ่ยนวิสำาห้กิจ

ชุมชนแบบนิติบุคคลึ รวมทัี่�งการระบาด

ของโรค Covid -19 ส่ำงให้้ผู้ลึให้้การดำาเนิน

งานล่ึาช้ากว่ากำาห้นด แลึะจากราคา

ปั็จจัยการผู้ลิึตแลึะวัสำดุอุป็กรณ�ท่ี่�ผัู้นผู้วน

ป็รับราคาส้ำงขึ�นเกินราคาท่ี่�เสำนอโครงการฯ  

ที่ำาให้้ต้องดำาเนินการเร่งป็รับเป็ล่ึ�ยน 

รายลึะเอ่ยดงานภายในเวลึาจำากัดเพื�อเสำนอ 

ตามขั�นตอนแลึะระเบ่ยบของคณะกรรมการ 

พิจารณาฯ ระดับจังห้วัดอ่กครั�ง  

เพื�อให้้จัดซืึ่�อจัดจ้างได้ทัี่น อ่กทัี่�งในกรณ่

ท่ี่�บางแป็ลึงให้ญ่ได้ม่การจัดซืึ่�อจัดจ้าง

เครื�องจักรกลึขนาดให้ญ่แล้ึวพบว่าเมื�อเดิน

เครื�องแล้ึวกำาลัึงไฟื้ฟ้ื้าของโรงเรือนไม่เพ่ยงพอ 

สำำาห้รับการใช้งานเครื�องจักรกลึขนาดให้ญ่

ที่ำาให้้ต้องดำาเนินการขอเพิ�มกำาลัึงไฟื้ฟ้ื้า

จึงไม่สำามารถึดำาเนินการใช้ป็ระโยชน�จาก

เครื�องมือดังกล่ึาวได้ทัี่นท่ี่ ดังนั�น  

ห้น่วยงานแลึะกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ควรเพิ�ม 

การที่ำาความเข้าใจเงื�อนไขโครงการ 

ให้้ชัดเจน แลึะเตร่ยมความพร้อมเป็็น 

ท่ี่�ป็รึกษาให้้กลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ ห้ากม่โครงการ

ระยะต่อไป็ อย่างไรก็ตาม ผู้ลึจากการ

ติดตามป็ระเมินผู้ลึดังกล่ึาว สำามารถึใช้ 

เป็็นข้อม้ลึในการป็รับป็รุงกระบวนการ

ดำาเนินงานโครงการสำำาห้รับงานห้น่วย 

พ่�เล่ึ�ยงแลึะกลุ่ึมแป็ลึงให้ญ่ในครั�งต่อไป็ 

ให้้ม่ความถ้ึกต้องแลึะชัดเจนมากยิ�งขึ�น  

ห้ากท่ี่านใดสำนใจผู้ลึการติดตามป็ระเมินผู้ลึ

เพิ�มเติม สำามารถึสำอบถึามได้ท่ี่� สำศที่.6  

โที่ร 0 3835 1261 ห้รืออ่เมลึ  

zone6@oae.go.th
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ภาวะเศรษฐ์กิจการเกษตร ประจ�าเดิ่อุน
เมษายน 2565

ข้าว
	 1.	สำรุึปภาวะการึผลิต	การึตลาดื	และรึาคาในปรึะเที่ศ

	 	 1.1	 การึผลิต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

   คาดการณ�ข้อม้ลึ ณ เดือนกุมภาพันธี� 2565 ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 62.600 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 26.019 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก แลึะ

ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 416 กิโลึกรัม เมื�อเท่ี่ยบกับปี็การผู้ลิึต 2563/64 ท่ี่�ม่พื�นท่ี่� 62.438 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 26.424 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก แลึะผู้ลึผู้ลิึต

ต่อไร่ 416 กิโลึกรัม พบว่า เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 0.26 สำำาห้รับผู้ลึผู้ลิึต แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ ลึดลึงร้อยลึะ 1.53 แลึะร้อยลึะ 1.65 

ตามลึำาดับ เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกคาดว่าเพิ�มขึ�นจากปี็ท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจากป็ริมาณนำ�าฝึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึึงสิำงห้าคมมากกว่าปี็ท่ี่�ผู่้านมา  

ที่ำาให้้บางพื�นท่ี่�ม่ป็ริมาณนำ�าเพ่ยงพอในช่วงฤด้เพาะป็ล้ึก เกษตรกรจึงขยายการเพาะป็ล้ึกในพื�นท่ี่�ว่าง นอกจากน่�ภาครัฐม่มาตรการ 

ช่วยเห้ลืึอเกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าวอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้้เกษตรกรม่รายได้ท่ี่�เห้มาะสำมห้ลัึงการเก็บเก่�ยวผู้ลึผู้ลิึต ได้แก่ โครงการป็ระกันรายได้

เกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว ปี็ 2564/65 รอบท่ี่� 1 ส่ำงผู้ลึให้้ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกเพิ�มขึ�น แต่เพิ�มขึ�นไม่มากนัก เนื�องจากในบางพื�นท่ี่�เกษตรกร 

ป็รับเป็ล่ึ�ยนไป็ป็ล้ึกอ้อยโรงงาน แลึะเข้าร่วมโครงการโคก - ห้นอง - นา โมเดลึท่ี่�ที่างภาครัฐให้้การส่ำงเสำริม

   สำำาห้รับผู้ลึผู้ลิึตแลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ คาดว่าลึดลึงจากปี็ท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจากป็ระสำบอุที่กภัยในช่วงเดือนกันยายน 2564 ซึึ่�งเป็็นช่วง

ใกล้ึเก็บเก่�ยว อย่างไรก็ตามห้ากผู้ลึการสำำารวจความเส่ำยห้ายจากอุที่กภัยเสำร็จเร่ยบร้อย แลึะห้ากม่ภัยพิบัติให้ม่ท่ี่�ส่ำงผู้ลึกระที่บต่อผู้ลึผู้ลิึต

ข้าว จะม่การป็รับค่าพยากรณ� เพื�อให้้สำอดคล้ึองกับสำถึานการณ�ท่ี่�เป็ล่ึ�ยนแป็ลึงไป็

   ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ตออกสุ้�ตลุ่าด คาดการณ�ผู้ลึผู้ลิึตจะเริ�มออกส่้ำตลึาดตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 โดยคาดว่าผู้ลึผู้ลิึต

จะออกส่้ำตลึาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2564 ป็ริมาณ 17.584 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก ห้รือร้อยลึะ 67.59 ของผู้ลึผู้ลิึตข้าวนาปี็ทัี่�งห้มด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2564/65

รวม
ก.ค.64 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.65 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

- รวมทัี่�งป็ระเที่ศ
 (ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก)

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

- ร้อยลึะ 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)	ข้าวนาปรัึง	ปี	2565

   คาดการณ�ข้อม้ลึ ณ เดือนกุมภาพันธี� 2565 ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 10.112 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 6.529 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก แลึะผู้ลึผู้ลิึต

ต่อไร่ 646 กิโลึกรัม เพิ�มขึ�นจากปี็การผู้ลิึต 2564 ท่ี่�ม่พื�นท่ี่�เพาะป็ล้ึก 8.343 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 5.310 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่  

637 กิโลึกรัม ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 21.21 ร้อยลึะ 22.95 แลึะร้อยลึะ 1.41 ตามลึำาดับ เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นจากปี็ท่ี่�ผู่้านมา  

เนื�องจากป็ริมาณนำ�าในอ่างเก็บนำ�าส่ำวนให้ญ่แลึะป็ริมาณนำ�าตามแห้ล่ึงนำ�าตามธีรรมชาติม่มากกว่าปี็ท่ี่�ผู่้านมา ซึึ่�งเป็็นผู้ลึมาจากในช่วงเดือน

กันยายน แลึะตุลึาคม 2564 ม่พายุโซึ่นร้อนเต่�ยนห้ม่้ แลึะคอมป็าซุึ่ ที่ำาให้้ป็ระเที่ศไที่ยม่ฝึนตกห้นัก แลึะป็ริมาณนำ�าฝึนส้ำงกว่าค่าป็กติ 

ป็ระกอบกับเกษตรกรบางส่ำวนป็ล้ึกชดเชยข้าวนาปี็ท่ี่�เส่ำยห้ายจากนำ�าท่ี่วม โดยขยายเนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกเพิ�มขึ�นในพื�นท่ี่�นาท่ี่�เคยป็ล่ึอยว่าง

   สำำาห้รับผู้ลึผู้ลิึตแลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ คาดว่าเพิ�มขึ�นจากปี็ท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจากม่ป็ริมาณนำ�าเพ่ยงพอต่อการเพาะป็ล้ึก แลึะการ 

เจริญเติบโตของต้นข้าว
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ภาวะเศรึษฐกิจการึเกษตรึ



   ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ตออกสุ้�ตลุ่าด คาดการณ�ผู้ลึผู้ลิึตเริ�มออกส่้ำตลึาดตั�งแต่เดือนกุมภาพันธี� - ตุลึาคม 2565 โดยคาดว่าผู้ลึผู้ลิึตจะเริ�ม 

ออกส่้ำตลึาดตั�งแต่เดือนกุมภาพันธี� - ตุลึาคม 2565 โดยคาดว่าผู้ลึผู้ลิึตจะออกส่้ำตลึาดมากในช่วงเดือนม่นาคม - เมษายน 2565  

ป็ริมาณรวม 4.046 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก ห้รือร้อยลึะ 61.97 ของผู้ลึผู้ลิึตข้าวนาป็รังทัี่�งห้มด

	 	 1.2	การึตลาดื

	 	 	 1)	โครึงการึสำำาคัญภายใต้แผนการึผลิตและการึตลาดืข้าวครึบวงจรึ	ปกีารึผลิต	2564/65	ดัืงน่�

	 	 	 1.1)	 ด้ืานการึผลิต

    (1) การจัดการปั็จจัยการผู้ลิึต ได้แก่ โครงการผู้ลิึตแลึะกระจายเมล็ึดพันธุี�ข้าว แลึะมาตรการควบคุมค่าเช่าท่ี่�นา

    (2) การเพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึตข้าว ได้แก่ โครงการระบบส่ำงเสำริมการเกษตรแบบแป็ลึงให้ญ่ (นาแป็ลึงให้ญ่)  

โครงการส่ำงเสำริมการผู้ลิึตข้าวอินที่ร่ย� โครงการพัฒนาแลึะป็ระยุกต�ใช้เที่คโนโลึย่ขั�นส้ำงในการผู้ลิึตพืช โครงการเพิ�มศักยภาพการผู้ลิึต 

ข้าวห้อมมะลิึทุ่ี่งกุลึาร้องไห้้ส่้ำมาตรฐานเกษตรอินที่ร่ย� ภาคตะวันออกเฉ่ำยงเห้นือ โครงการพัฒนาแลึะส่ำงเสำริมการเกษตร (ข้าวพันธุี� กข43 

แลึะข้าวเจ้าพื�นนุ่ม) โครงการรักษาระดับป็ริมาณแลึะคุณภาพข้าว โครงการเพิ�มป็ริมาณนำ�าต้นทุี่นแลึะเพิ�มพื�นท่ี่�ระบบส่ำงนำ�าให้้พื�นท่ี่�

เกษตรกรรม แลึะการป็ฏิิบัติที่างการเกษตรท่ี่�ด่สำำาห้รับการผู้ลิึตข้าวยั�งยืน

    (3) การควบคุมป็ริมาณการผู้ลิึตข้าว ได้แก่ โครงการบริห้ารจัดการพื�นท่ี่�เกษตรตามแผู้นท่ี่�การเกษตรเชิงรุก  

(Zoning by Agri-Map) โครงการส่ำงเสำริมการป็ล้ึกพืชห้ลึากห้ลึาย โครงการเพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึตข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ห้ลัึงฤด้ที่ำานา 

โครงการส่ำงเสำริมการเล่ึ�ยงสัำตว�แลึะกิจกรรมท่ี่�เก่�ยวเนื�อง โครงการส่ำงเสำริมการป็ล้ึกข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ผู่้านระบบสำห้กรณ� แผู้นการถ่ึายที่อด

ความร้้การผู้ลิึตพืชห้ลัึงนาแลึะการใช้นำ�าในการผู้ลิึตพืชอย่างม่ป็ระสิำที่ธิีภาพ แลึะแผู้นการผู้ลิึตพันธุี�พืชแลึะปั็จจัยการผู้ลิึต

    (4) การพัฒนาชาวนา ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรกรป็ราดเป็รื�อง (Smart Farmer)

    (5) การวิจัยแลึะพัฒนา ได้แก่ การป็รับป็รุงพันธุี�ข้าวเจ้าพื�นแข็ง แลึะพันธุี�ข้าวเห้น่ยว

    (6) การป็ระกันภัยพืชผู้ลึ ได้แก่ โครงการป็ระกันภัยข้าวนาปี็

    (7) การส่ำงเสำริมการสำร้างยุ้งฉำางให้้เกษตรกรแลึะสำถึาบันเกษตรกรทัี่�วป็ระเที่ศ (รัฐชดเชยดอกเบ่�ยร้อยลึะ 3)

	 	 	 1.2)	ด้ืานการึตลาดื

    (1) การพัฒนาตลึาดสิำนค้าข้าว ได้แก่ โครงการเชื�อมโยงตลึาดข้าวอินที่ร่ย� แลึะข้าว GAP ครบวงจร

    (2) การชะลึอผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาด ได้แก่ โครงการสิำนเชื�อชะลึอการขายข้าวเป็ลืึอกนาปี็ โครงการสิำนเชื�อเพื�อรวบรวมข้าว

แลึะสำร้างม้ลึค่าเพิ�มโดยสำถึาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบ่�ยให้้ผู้้้ป็ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสำต็อก โครงการส่ำงเสำริมผู้ลัึกดัน 

การส่ำงออกข้าว แลึะโครงการสำนับสำนุนค่าบริห้ารจัดการแลึะพัฒนาคุณภาพผู้ลึผู้ลิึตเกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว

    (3) การจัดห้าแลึะเชื�อมโยงตลึาดต่างป็ระเที่ศ ได้แก่ โครงการกระชับความสัำมพันธี�แลึะรณรงค�สำร้างการรับร้้ ในศักยภาพข้าวไที่ย  

เพื�อขยายตลึาดข้าวไที่ยในต่างป็ระเที่ศ แลึะโครงการ ลึด/แก้ไขปั็ญห้าอุป็สำรรคที่างการค้าข้าวไที่ยแลึะเสำริมสำร้างความเชื�อมั�น

    (4) การส่ำงเสำริมภาพลัึกษณ�แลึะป็ระชาสัำมพันธี�ข้าว ผู้ลิึตภัณฑ์�ข้าว แลึะนวัตกรรมข้าว ได้แก่ โครงการส่ำงเสำริม 

แลึะป็ระชาสัำมพันธี�ภาพลัึกษณ�ข้าวไที่ยในงานแสำดงสิำนค้านานาชาติ แลึะโครงการเสำริมสำร้างศักยภาพสิำนค้าเกษตรนวัตกรรมไที่ย 

เพื�อการต่อยอดเชิงพาณิชย�

    (5) การป็ระชาสัำมพันธี�รณรงค�บริโภคข้าวแลึะผู้ลิึตภัณฑ์�ข้าวของไที่ยทัี่�งตลึาดในป็ระเที่ศแลึะต่างป็ระเที่ศ

    (6) การป็ระชาสัำมพันธี�ข้าวไที่ยในกลุ่ึมผู้้้บริโภคในต่างป็ระเที่ศผู่้านสืำ�อโซึ่เช่ยลึม่เด่ย

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2565

รวม
ก.พ.65 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- รวมทัี่�งป็ระเที่ศ (ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก) 0.887 2.060 1.986 0.919 0.305 0.283 0.066 0.018 0.005 6.529

- ร้อยลึะ 13.58 31.55 30.42 14.08 4.67 4.34 1.01 0.28 0.07 100.00
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	 	 	 2)	มาตรึการึช่วยเหลือเกษตรึกรึผู้ปลูกข้าว	ปกีารึผลิต	2564/65

    มติคณะรัฐมนตร่เมื�อวันท่ี่� 25 ตุลึาคม 2564 เห็้นชอบโครงการป็ระกันรายได้เกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว ปี็ 2564/65 มาตรการ

ค่้ขนานโครงการป็ระกันรายได้เกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว ปี็การผู้ลิึต 2564/65 ดังน่�

    2.1) โคิรงการปูระกันรายได�เกษตรกรผู้้�ปูลุ้่กข�าว ปีู 2564/65 รอบท้� 1 โดยกำาห้นดชนิดข้าว ราคา แลึะป็ริมาณ

ป็ระกันรายได้ (ณ ราคาความชื�นไม่เกิน 15%) ดังน่� (1) ข้าวเป็ลืึอกห้อมมะลิึ ราคาป็ระกันตันลึะ 15,000 บาที่ ครัวเรือนลึะไม่เกิน 14 ตัน 

(2) ข้าวเป็ลืึอกห้อมมะลิึนอกพื�นท่ี่� ราคาป็ระกันตันลึะ 14,000 บาที่ ครัวเรือนลึะไม่เกิน 16 ตัน (3) ข้าวเป็ลืึอกเจ้า ราคาป็ระกัน 

ตันลึะ 10,000 บาที่ ครัวเรือนลึะไม่เกิน 30 ตัน (4) ข้าวเป็ลืึอกห้อมป็ทุี่มธีาน่ ราคาป็ระกันตันลึะ 11,000 บาที่ ครัวเรือนลึะไม่เกิน  

25 ตัน แลึะ (5) ข้าวเป็ลืึอกเห้น่ยว ราคาป็ระกันตันลึะ 12,000 บาที่ ครัวเรือนลึะไม่เกิน 16 ตัน

    2.2) มาตรการค้ิ�ขนานโคิรงการปูระกันรายได�เกษตรกรผู้้�ปูลุ้่กข�าว ปีูการผู้ลิุ่ต 2564/65 ป็ระกอบด้วย  

3 โครงการ ได้แก่ 

     (1) โคิรงการสิุนเช่้�อช้ะลุ่อการขายข�าวเปูลุ่่อกนาปีู ปีูการผู้ลิุ่ต 2564/65 โดย ธี.ก.สำ. สำนับสำนุนสิำนเชื�อให้้เกษตรกร 

แลึะสำถึาบันเกษตรกรในเขตพื�นท่ี่�ป็ล้ึกข้าวทัี่�วป็ระเที่ศ เพื�อรักษาราคาข้าวเป็ลืึอกให้้ม่เสำถ่ึยรภาพ โดยให้้ม่การเก็บข้าวเป็ลืึอก 

ไว้ในยุง้ฉำางของเกษตรกรแลึะสำถึาบันเกษตรกร เพื�อชะลึอผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาดพร้อมกันเป็็นจำานวนมาก เป้็าห้มายจำานวน 2 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก  

วงเงินสิำนเชื�อต่อตัน จำาแนกเป็็น ข้าวเป็ลืึอกห้อมมะลิึ ตันลึะ 11,000 บาที่ ข้าวเป็ลืึอกห้อมมะลิึนอกพื�นท่ี่� ตันลึะ 9,500 บาที่  

ข้าวเป็ลืึอกเจ้า ตันลึะ 5,400 บาที่ ข้าวเป็ลืึอกห้อมป็ทุี่มธีาน่ ตันลึะ 7,300 บาที่ แลึะข้าวเป็ลืึอกเห้น่ยวเมล็ึดยาว ตันลึะ 8,600 บาที่  

รวมทัี่�งเกษตรกรท่ี่�เก็บข้าวเป็ลืึอกในยุ้งฉำางตนเอง จะได้รับค่าฝึากเก็บแลึะรักษาคุณภาพข้าวเป็ลืึอกในอัตราตันลึะ 1,500 บาที่  

สำำาห้รับสำถึาบันเกษตรกรท่ี่�รับซืึ่�อข้าวเป็ลืึอกจากเกษตรกรท่ี่�เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับในอัตรา ตันลึะ 1,000 บาที่ แลึะเกษตรกรผู้้้ขาย 

ข้าวเป็ลืึอก ได้รับในอัตรา ตันลึะ 500 บาที่

     (2) โคิรงการสิุนเช่้�อเพ่ึ�อรวบรวมข�าวแลุ่ะสุร�างม้ลุ่คิ�าเพิึ�มโดยสุถาบันเกษตรกร ปีูการผู้ลิุ่ต 2564/65 โดย ธี.ก.สำ.  

สำนับสำนุนสิำนเชื�อแก่สำถึาบันเกษตรกร ป็ระกอบด้วย สำห้กรณ�การเกษตร กลุ่ึมเกษตรกร วิสำาห้กิจชุมชน แลึะศ้นย�ข้าวชุมชน เพื�อรวบรวม

ข้าวเป็ลืึอกจำาห้น่าย แลึะ/ห้รือเพื�อการแป็รร้ป็ วงเงินสิำนเชื�อเป้็าห้มาย 15,000 ล้ึานบาที่ คิดอัตราดอกเบ่�ยเงินก้้ร้อยลึะ 4 ต่อปี็  

โดยสำถึาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ่�ย ร้อยลึะ 1 ต่อปี็ รัฐบาลึรับภาระชดเชยดอกเบ่�ยให้้สำถึาบันเกษตรกรร้อยลึะ 3 ต่อปี็

     (3) โคิรงการช้ดเช้ยดอกเบ้�ยให�ผู้้�ปูระกอบการคิ�าข�าวในการเก็บสุต็อก ปีูการผู้ลิุ่ต 2564/65 ผู้้้ป็ระกอบการค้าข้าว 

รับซืึ่�อข้าวเป็ลืึอกเพื�อเก็บสำต็อก เป้็าห้มาย 4 ล้ึานตันข้าวเป็ลืึอก โดยสำามารถึรับซืึ่�อจากเกษตรกร ได้ตั�งแต่วันท่ี่� 1 พฤศจิกายน 2564 - 

31 ม่นาคม 2565 (ภาคใต้ 1 มกราคม - 30 มิถุึนายน 2565) แลึะเก็บสำต็อกในร้ป็ข้าวเป็ลืึอกแลึะข้าวสำาร ระยะเวลึาการเก็บสำต็อก 

อย่างน้อย 60 - 180 วัน (2 - 6 เดือน) นับแต่วันท่ี่�รับซืึ่�อ โดยรัฐชดเชยดอกเบ่�ยในอัตราร้อยลึะ 3

    2.3) โคิรงการสุนับสุน่นคิ�าบริหารจัดการแลุ่ะพัึฒนาค่ิณ์ภาพึผู้ลุ่ผู้ลิุ่ตเกษตรกรผู้้�ปูลุ้่กข�าว ปีูการผู้ลิุ่ต 2564/65 

ธี.ก.สำ. ดำาเนินการโอนเงินเข้าบัญช่ให้้เกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าวท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ยนกับกรมส่ำงเสำริมการเกษตร เพื�อบรรเที่าความเดือดร้อน  

ลึดต้นทุี่นการผู้ลิึต ให้้เกษตรกรม่รายได้เพิ�มมากขึ�น ในอัตราไร่ลึะ 1,000 บาที่ ไม่เกินครัวเรือนลึะ 20 ไร่ ห้รือครัวเรือนลึะไม่เกิน  

20,000 บาที่ ระยะเวลึาการโอนเงิน ตั�งแต่เดือน สิำงห้าคม 2564 - 30 เมษายน 2565 ระยะเวลึาโครงการ ตั�งแต่เดือน สิำงห้าคม 2564 - 

31 พฤษภาคม 2565

	 	 1.3	การึค้า

  ภาวการณ์์ซ่ื้�อขายข�าวในเด่อนม้นาคิม 2565 ข้าวเป็ลืึอกห้อมมะลิึแลึะข้าวเจ้าท่ี่�เกษตรกรขายได้ ราคาส้ำงขึ�นเมื�อเท่ี่ยบกับ 

เดือนท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจากผู้้้ป็ระกอบการต้องการข้าวเพื�อส่ำงออกไป็ยังตลึาดต่างป็ระเที่ศท่ี่�ม่ตามคำาสัำ�งซืึ่�อเข้ามาอย่างต่อเนื�อง  

ทัี่�งจากป็ระเที่ศในที่ว่ป็แอฟื้ริกา ตะวันออกกลึาง แลึะเอเช่ย
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	 	 1.4	การึส่ำงออก

  ปี็ 2564 (ม.ค. - ธี.ค.) ไที่ยส่ำงออกข้าว 6.117 ล้ึานตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 107,758 ล้ึานบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2563 ท่ี่�ส่ำงออก 5.725 

ล้ึานตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 115,914 ล้ึานบาที่ ป็ริมาณเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 6.85 แต่ม้ลึค่าลึดลึงร้อยลึะ 7.04 (ท่ี่�มา: กรมศุลึกากร)

  ปี็ 2565 (ม.ค.) ไที่ยส่ำงออกข้าว 0.436 ล้ึานตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 7,431 ล้ึานบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับเดือนเด่ยวกันของปี็ 2563 ท่ี่�ส่ำงออก 

0.422 ล้ึานตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 7,834 ล้ึานบาที่ ป็ริมาณเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 3.32 แต่ม้ลึค่าลึดลึงร้อยลึะ 5.14 (ท่ี่�มา: กรมศุลึกากร)

	 	 1.5	การึนำาเข้า

  ตั�งแต่ ปี็ 2548 ตามพันธีกรณ่ WTO ไที่ยจะต้องเปิ็ดตลึาดนำาเข้าข้าวตามพันธีกรณ่ในป็ริมาณ 249,757 ตัน ภาษ่นำาเข้าข้าว 

ในโควตาอัตราร้อยลึะ 30

  ปี็ 2564 ไที่ยนำาเข้าข้าว 25,217 ตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 382 ล้ึานบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2563 ท่ี่�นำาเข้า 45,244 ตันข้าวสำาร ม้ลึค่า  

580 ล้ึานบาที่ ทัี่�งป็ริมาณแลึะม้ลึค่าลึดลึงร้อยลึะ 44.26 แลึะร้อยลึะ 34.14 ตามลึำาดับ (ท่ี่�มา: กรมศุลึกากร)

  ปี็ 2565 (ม.ค.) ไที่ยนำาเข้าข้าว 579 ตันข้าวสำาร ม้ลึค่า 13 ล้ึานบาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับเดือนเด่ยวกันของปี็ 2563 ท่ี่�นำาเข้า 4,303 ตัน

ข้าวสำาร ม้ลึค่า 43 ล้ึานบาที่ ทัี่�งป็ริมาณแลึะม้ลึค่าลึดลึงร้อยลึะ 86.54 แลึะร้อยลึะ 69.77 ตามลึำาดับ (ท่ี่�มา: กรมศุลึกากร)

	 2.	สำถานการึณ์การึผลิตและการึค้าของโลก
	 	 2.1	สำถานการึณ์ข้าวโลก

	 	 	 1)	การึผลิต

   ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ตข�าวโลุ่ก กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ ได้คาดการณ�ผู้ลึผู้ลิึตข้าวโลึกปี็ 2564/65 ณ เดือนม่นาคม 2565 ผู้ลึผู้ลิึต 514.067 

ล้ึานตันข้าวสำาร เพิ�มขึ�นจาก 509.677 ล้ึานตันข้าวสำาร ในปี็ 2563/64 ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 0.86

	 	 	 2)	การึค้าข้าวโลก

   บัญช้้สุมด่ลุ่ข�าวโลุ่ก กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ ได้คาดการณ�บัญช่สำมดุลึข้าวโลึกปี็ 2564/65 ณ เดือนม่นาคม 2565  

ม่ป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึต 514.067 ล้ึานตันข้าวสำาร เพิ�มขึ�นจากปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 0.86 การใช้ในป็ระเที่ศ 511.056 ล้ึานตันข้าวสำาร  

เพิ�มขึ�นจากปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 1.42 การส่ำงออก/นำาเข้า 51.397 ล้ึานตันข้าวสำาร ลึดลึงจากปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 0.45 แลึะ 

สำต็อกป็ลึายปี็คงเห้ลืึอ 190.521 ล้ึานตันข้าวสำาร เพิ�มขึ�นจากปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 1.61

   โดยปูระเทศท้�คิาดว�าจะสุ�งออกเพิึ�มขึ�น ได้แก่ ออสำเตรเล่ึย บราซิึ่ลึ กายานา ป็าก่สำถึาน ไที่ย อุรุกวัย แลึะเว่ยดนาม

   สุ�วนปูระเทศท้�คิาดว�าจะสุ�งออกลุ่ดลุ่ง ได้แก่ อาร�เจนตินา กัมพ้ชา จ่น อ่ย้ อินเด่ย ป็ารากวัย ตุรก่ แลึะสำห้รัฐอเมริกา

   สุำาหรับปูระเทศท้�คิาดว�าจะนำาเข�าเพิึ�มขึ�น ได้แก่ อ่ยิป็ต� เอธิีโอเปี็ย อ่ย้ อิห้ร่าน ญ่�ปุ่็น เคนย่า มาดากัสำการ� มาเลึเซ่ึ่ย เม็กซิึ่โก 

เนป็าลึ ไนจ่เร่ย ซึ่าอุดิอาระเบ่ย ศร่ลัึงกา สำห้รัฐอาห้รับเอมิเรตสำ� สำห้ราชอาณาจักร แลึะสำห้รัฐอเมริกา

   สุ�วนปูระเทศท้�คิาดว�าจะนำาเข�าลุ่ดลุ่ง ได้แก่ บราซิึ่ลึ จ่น กานา กิน่ อิรัก ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� แลึะเซึ่เนกัลึ

   ปูระเทศท้�ม้สุต็อกคิงเหลุ่่อปูลุ่ายปีูเพิึ�มขึ�น ได้แก่ อินเด่ย อินโดน่เซ่ึ่ย ป็าก่สำถึาน ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� แลึะไที่ย

   สุ�วนปูระเทศท้�ม้สุต็อกคิงเหลุ่่อปูลุ่ายปีูลุ่ดลุ่ง ได้แก่ จ่น เว่ยดนาม แลึะสำห้รัฐอเมริกา

	 	 2.2	สำถานการึณ์ข้าวของปรึะเที่ศผู้ผลิตและผู้บริึโภคท่ี่�สำำาคัญ	

	 	 	 อินโดืน่เซ่ึ่ย

   สำำานักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อม้ลึของห้น่วยงานสำถิึติแห่้งชาติ (the country’s statistics bureau) ว่า ในปี็ 2564 

อินโดน่เซ่ึ่ยสำามารถึผู้ลิึตข้าวเป็ลืึอกได้ป็ระมาณ 54.42 ล้ึานตัน ลึดลึงป็ระมาณร้อยลึะ 0.43 เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2563

   ขณะท่ี่�พื�นท่ี่�เพาะป็ล้ึกม่การเก็บเก่�ยวแล้ึวป็ระมาณ 65.06 ล้ึานไร่ ลึดลึงป็ระมาณร้อยลึะ 2.3 เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2563  

เนื�องจากพื�นท่ี่�เพาะป็ล้ึกข้าวบางส่ำวนป็ระสำบกับภัยธีรรมชาติ โดยในปี็ 2564 รัฐบาลึได้กำาห้นดเป้็าห้มายผู้ลึผู้ลิึตข้าวเป็ลืึอกไว้ท่ี่�  

17ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



58.5 ล้ึานตัน ดังนั�นผู้ลึผู้ลิึตท่ี่�ได้จึงตำ�ากว่าเป้็าท่ี่�ตั�งไว้ป็ระมาณ 4.08 ล้ึานตัน ขณะท่ี่�สำำานักสำถิึติแห่้งชาติได้ป็ระมาณการณ�ว่า ในช่วงเดือน

มกราคม - เมษายน 2565 จะม่ผู้ลึผู้ลิึตข้าวเป็ลืึอกป็ระมาณ 25.4 ล้ึานตัน ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 7.7 เมื�อเท่ี่ยบกับช่วงเด่ยวกันของปี็ 2564

   ท้�มา : สำมาคมผู้้้ส่ำงออกข้าวไที่ย

	 	 	 อิหร่ึาน

   สำำานักข่าว BNE IntelliNews รายงานโดยอ้างถึึงศ้นย�สำถิึติแห่้งอิห้ร่าน (the Statistical Center of Iran; SCI) ว่า ในปี็ 2564 

ภาวะราคาข้าวของอิห้ร่านเพิ�มขึ�นป็ระมาณร้อยลึะ 95 แลึะในช่วงระห้ว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธี� 2565 ราคาข้าวในอิห้ร่าน 

ป็รับส้ำงขึ�นป็ระมาณร้อยลึะ 20 จากเดือนธัีนวาคม 2564 ซึึ่�งเป็็นผู้ลึจากการท่ี่�ผู้ลิึตข้าวในป็ระเที่ศลึดลึง เนื�องจากภัยแล้ึง ส่ำงผู้ลึให้้ม่การ 

นำาเข้าข้าวเพิ�มขึ�นตามมา ขณะท่ี่�ราคาอาห้ารในอิห้ร่านส้ำงขึ�นในอัตราท่ี่�ส้ำงกว่าอัตราเงินเฟ้ื้ออย่างเป็็นที่างการท่ี่�ร้อยลึะ 42

   สำำานักงานส่ำงเสำริมการค้าในต่างป็ระเที่ศ ณ กรุงเตห้ะราน รายงานว่า การเข้ามาบริห้ารงานของรัฐบาลึอิห้ร่านชุดให้ม่  

ภายใต้การนำาของป็ระธีานาธิีบด่อิบรอฮิิม ไรซ่ึ่� ในช่วงระยะเวลึา 10 เดือนท่ี่�ผู่้านมา นับว่าเป็็นช่วงเวลึาท่ี่�อิห้ร่านป็ระสำบปั็ญห้าวิกฤติ 

ที่างเศรษฐกิจท่ี่�รุนแรงท่ี่�สุำดในป็ระวัติศาสำตร� ด้วยอัตราเงินเฟ้ื้อขยับส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�อง ส่ำงผู้ลึให้้ราคาสิำนค้ากว่า 84,000 รายการ  

ขยายตัวเพิ�มขึ�นเป็็นรายวันในอัตราเฉำล่ึ�ยระห้ว่างร้อยลึะ 60 - 200 ขึ�นอย้่กับชนิดของสิำนค้า ขณะเด่ยวกันปั็ญห้าการแพร่ระบาด 

ของโควิด - 19 การกดดันของมาตรการควำ�าบาตรอย่างต่อเนื�อง ตลึอดจนปั็จจัยภายนอกแลึะภายในอื�นๆ ที่ำาให้้ภาพรวมของเศรษฐกิจ

อิห้ร่านป็ระสำบภาวะถึดถึอยแลึะฝ้ึดเคืองขึ�นเป็็นที่ว่ค้ณ อัตราการว่างงานเพิ�มขึ�น ป็ระชาชนม่รายได้ลึดลึง ขณะเด่ยวกันก็ต้องแบกรับ

ภาระค่าใช้จ่ายในช่วิตป็ระจำาวันท่ี่�ส้ำงขึ�น เห้ล่ึาน่�เป็็นต้น

   ดังนั�น เพื�อเป็็นการลึดภาระค่าครองช่พท่ี่�ส้ำงขึ�นให้้แก่ป็ระชากรรายได้น้อยท่ี่�ม่จำานวนกว่า 29 ล้ึานคน แลึะผู้้้ท่ี่�ได้รับ 

ผู้ลึกระที่บจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 จากการท่ี่�ราคาสิำนค้าอุป็โภคบริโภคท่ี่�จำาเป็็นม่ราคาส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�องเกือบทุี่กรายการ 

นับตั�งแต่ปี็ 2563 เป็็นต้นมา เพราะส่ำวนให้ญ่เป็็นสิำนค้าท่ี่�ม่ผู้ลึผู้ลิึตไม่เพ่ยงพอต่อความต้องการภายในป็ระเที่ศ ต้องนำาเข้าจาก 

ต่างป็ระเที่ศเป็็นห้ลัึก โดยเฉำพาะอย่างยิ�งสิำนค้าข้าว

   รัฐบาลึจึงม่ความจำาเป็็นต้องนำาเข้าข้าวราคาถ้ึกจากต่างป็ระเที่ศมาจำาห้น่ายในราคาอุดห้นุนให้้แก่ผู้้้บริโภคเห้ล่ึาน่� รวมไป็ถึึง

สิำนค้าอุป็โภคบริโภคอื�นๆ ท่ี่�ม่ความจำาเป็็นในช่วิตป็ระจำาวัน เช่น ข้าว นำ�ามันพืช แป้็งข้าวสำาล่ึ นำ�าตาลึที่ราย แลึะเนย เป็็นต้น ซึึ่�งรัฐบาลึ

จะนำาเข้าเพื�อกระจายไป็ยังกลุ่ึมผู้้้บริโภคท่ี่�ม่รายได้น้อยแลึะรายได้ป็านกลึางซึึ่�งเป็็นชนกลุ่ึมให้ญ่ของป็ระเที่ศ ให้้สำามารถึซืึ่�อห้าสิำนค้ามา 

บริโภคในช่วิตป็ระจำาวันได้ในราคาท่ี่�เห้มาะสำมตามโควต้าท่ี่�รัฐบาลึจัดสำรรไว้ ซึึ่�งถืึอเป็็นการรักษาสำมดุลึสิำนค้าด้านป็ริมาณ แลึะควบคุม

ราคาสิำนค้าในตลึาดอ่กที่างห้นึ�งด้วย

   จากข้อม้ลึรายงานล่ึาสุำดของสืำ�อท้ี่องถิึ�น Iranian News Agency (IRNA) พบว่าภายห้ลัึงการเข้ามาม่อำานาจของรัฐบาลึชุดให้ม่

ในเดือนสิำงห้าคม 2564 รัฐบาลึอิห้ร่านได้อนุญาตให้้นำาเข้าข้าวราคาถ้ึกจากต่างป็ระเที่ศเป็็นจำานวนมาก โดยในจำานวนน่� เป็็นข้าวจาก

ป็ระเที่ศไที่ย จำานวน 37,500 ตัน ซึึ่�งถืึอเป็็นข้าวล็ึอตแรกท่ี่�นำาเข้าจากไที่ยของรัฐบบาลึชุดให้ม่ ซึึ่�งปั็จจุบันสิำนค้าได้ขนส่ำงมาถึึงท่ี่าเรือ 

เมือง Bushehr ของอิห้ร่านแล้ึว แลึะกำาลัึงอย้ร่ะห้ว่างการขนถ่ึายแลึะกระจายไป็ยังภ้มิภาคต่างๆของป็ระที่ศ

   ทัี่�งน่� สืำ�อดังกล่ึาวแจ้งว่า การนำาเข้าข้าวล็ึอตน่�จากไที่ยเป็็นการนำาเข้าเพื�ออุดห้นุนแลึะช่วยเห้ลืึอผู้้้บริโภคท่ี่�ม่รายได้น้อยแลึะ

ป็านกลึางให้้สำามารถึซืึ่�อห้าข้าวมาบริโภคในช่วิตป็ระจำาวันได้ ซึึ่�งก่อนห้น้าน่�รัฐบาลึได้นำาข้าวจากไที่ยท่ี่�อย้่ในโกดังสำำารองออกมาจำาห้น่าย

ห้มดแล้ึว ที่ำาให้้ต้องนำาเข้าเพิ�มอย่างเร่งด่วนให้้ทัี่นต่อการจับจ่ายใช้สำอยช่วงเที่ศกาลึปี็ให้ม่ 2565 ท่ี่�จะเริ�มขึ�นในวันท่ี่� 21 ม่นาคม 2565 

รวมไป็ถึึงเที่ศกาลึถืึอศ่ลึอดซึึ่�งในปี็ 2565 จะตรงกับช่วงเดือนเมษายน โดยข้าวท่ี่�อิห้ร่านนำาเข้าล็ึอตน่�เป็็นข้าวขาวเกรด B บรรจุถุึง  

ถุึงลึะ 10 กิโลึกรัม จำาห้น่ายในราคาอุดห้นุนของรัฐบาลึ ราคาถุึงลึะ 1,250,000 เร่ยลึ (ป็ระมาณ 160 บาที่ ซึึ่�งตามป็กติข้าวนำาเข้าจากไที่ย 

จะม่ราคาป็ระมาณ 1.5 เห้ร่ยญสำห้รัฐฯ ห้รือป็ระมาณ 48 บาที่ต่อ 1 กิโลึกรัม ห้รือ 480 บาที่ต่อ 10 กิโลึกรัม) ทัี่�งน่� เมื�อปี็ 2564 อิห้ร่าน

นำาเข้าข้าวจากไที่ยแล้ึวม้ลึค่า 24,857,904 เห้ร่ยญสำห้รัฐฯ ห้รือป็ระมาณ 795,245,928 บาที่

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร18
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   ท่ี่าเรือเมือง Bushehr ตั�งอย้่ที่างทิี่ศตะวันตกเฉ่ำยงใต้ของอิห้ร่าน ถืึอเป็็นท่ี่าเรือขนาดให้ญ่แลึะม่ความสำำาคัญท่ี่�สุำดของอิห้ร่าน 

ในการนำาเข้า - ส่ำงออก แลึะขนถ่ึายสิำนค้าไป็ยังป็ระเที่ศต่างๆ ในภ้มิภาคตะวันออกกลึาง แลึะเอเช่ยกลึางรวมถึึงเอเช่ยไกลึ แลึะแอฟื้ริกาใต้ 

เป็็นท่ี่าเรือท่ี่�ม่พรมแดนใกล้ึกับป็ระเที่ศในอ่าวเป็อร�เซ่ึ่ย เช่น กาตาร� บาห้�เรน ค้เวต แลึะซึ่าอุด่อาระเบ่ย ม่ศักยภาพในการรองรับสิำนค้า

กว่า 8 ล้ึานตันต่อปี็ โดยในปี็ 2565 รัฐสำภาอิห้ร่านอนุมัติให้้จังห้วัด Bushehr ซึึ่�งเป็็นท่ี่�ตั�งของท่ี่าเรือดังกล่ึาว เป็็นเขตการค้าเสำร่ทัี่�งจังห้วัด

   ท่ี่�ผู่้านมา ในปี็ 2564 อิห้ร่านนำาเข้าสิำนค้าจากป็ระเที่ศไที่ยผู่้านท่ี่าเรือเมือง Bushehr คิดเป็็นม้ลึค่าทัี่�งสิำ�น 2,487,000 เห้ร่ยญสำห้รัฐฯ  

(ป็ระมาณ 79.5 ล้ึานบาที่) โดยส่ำวนให้ญ่เป็็นสิำนค้าจำาพวก ยางพารา ตาข่ายจับป็ลึา ยางรถึยนต� แลึะนำ�าผู้ลึไม้เข้มข้น เป็็นต้น

   ทัี่�งน่� รัฐบาลึอิห้ร่านม่ความจำาเป็็นต้องนำาเข้าข้าวราคาถ้ึกจากต่างป็ระเที่ศมาจำาห้น่ายให้้แก่ป็ระชาชน ในช่วงเที่ศกาลึสำำาคัญฯ  

ซึึ่�งม่ป็ริมาณความต้องการการบริโภคข้าวส้ำง ถึึงแม้ว่ารัฐบาลึพยายามจะเข้าควบคุมราคาข้าว แต่ข้าวท่ี่�ม่ขายในตลึาดยังคงขยับตัวส้ำงขึ�น

อย่างต่อเนื�อง โดยเฉำพาะข้าวท่ี่�ผู้ลิึตในป็ระเที่ศท่ี่�ม่ป็ริมาณน้อยแลึะขายอย้่ท่ี่�ป็ระมาณกิโลึกรัมลึะ 1 ล้ึานเร่ยลึ (128 บาที่) เป็็นอย่างตำ�า  

ที่ำาให้้ชาวอิห้ร่านเริ�มหั้นมาบริโภคข้าวนำาเข้าแที่น ดังนั�น จึงคาดว่าในปี็งบป็ระมาณให้ม่ท่ี่�จะเริ�มขึ�นในวันท่ี่� 21 ม่นาคม 2565 เป็็นต้นไป็  

อิห้ร่านจะนำาเข้าข้าวจากต่างป็ระเที่ศเพิ�มมากขึ�น ซึึ่�งรวมถึึงการนำาเข้าจากไที่ยด้วย โดยปั็จจุบันกำาลัึงม่การเจรจาเงื�อนไขต่างๆ ระห้ว่าง 

ผู้้้นำาเข้าอิห้ร่านกับผู้้้ส่ำงออกข้าวไที่ยอย่างน้อย 3 ราย

   โดยก่อนห้น้าน่� สำำานักงานส่ำงเสำริมการค้าในต่างป็ระเที่ศ ณ กรุงเตห้ะราน รายงานว่า นับตั�งแต่ปี็ 2562 เป็็นต้นมา ราคาข้าว

ในตลึาดอิห้ร่านได้ป็รับตัวส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�องแบบรายเดือน ซึึ่�งการป็รับตัวดังกล่ึาวเป็็นไป็ตามอัตราเงินเฟ้ื้อท่ี่�ขยายตัวเพิ�มขึ�น ซึึ่�งเป็็น

ปั็ญห้าท่ี่�รัฐบาลึอิห้ร่านได้ให้้ความสำำาคัญเป็็นพิเศษ เนื�องจากข้าวเป็็นสิำนค้าท่ี่�ม่จำาเป็็นในช่วิตป็ระจำาวัน แลึะม่ความอ่อนไห้วต่อผู้้้บริโภค

ภายในป็ระเที่ศเป็็นอย่างมาก ข้าวถืึอเป็็นอาห้ารห้ลัึกท่ี่�ชาวอิห้ร่าน โดยเฉำพาะในกลุ่ึมผู้้้บริโภคท่ี่�ม่รายได้น้อย ซึึ่�งคาดว่าม่จำานวนมากกว่า

กึ�งห้นึ�งของป็ระชากร สำำาห้รับปั็จจุบันข้าวท่ี่�ม่วางจำาห้น่ายในตลึาดอิห้ร่านม่ท่ี่�มาจากสำองแห้ล่ึงห้ลัึก คือ 1) ข้าวท่ี่�ผู้ลิึตในป็ระเที่ศ  

เฉำล่ึ�ยปี็ลึะป็ระมาณ 2.5 ล้ึานตัน แลึะ 2) ข้าวท่ี่�นำาเข้าจากต่างป็ระเที่ศ ซึึ่�งกระที่รวงอุตสำาห้กรรม เห้มืองแร่ แลึะการค้าระห้ว่างป็ระเที่ศ

ของอิห้ร่าน จะเป็็นผู้้้กำาห้นดป็ริมาณโควตาการนำาเข้าข้าวในแต่ลึะปี็ ก่อนมอบห้มายให้้ห้น่วยงานจัดซืึ่�อจัดจ้างของรัฐห้รือท่ี่�ร้้จักกัน 

ในนามว่าห้น่วยงาน GTC (Government Trading Corporation ) ของอิห้ร่าน ท่ี่�เป็็นรัฐวิสำาห้กิจอย้ภ่ายใต้การกำากับ  

ด้แลึของกระที่รวงเกษตรจ่ฮัิด (Ministry of Agriculture Jihad) เป็็นผู้้้ออกใบอนุญาตนำาเข้า แลึะมอบห้มายบริษัที่ตัวแที่นนำาเข้าต่อไป็

   ทัี่�งน่� ผู้ลึจากการขยับตัวส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�องของราคาข้าว โดยเฉำพาะอย่างยิ�งข้าวท่ี่�ผู้ลิึตในป็ระเที่ศท่ี่�ได้รับความนิยมส้ำงสุำด  

ที่ำาให้้กำาลัึงซืึ่�อของผู้้้บริโภคชาวอิห้ร่านลึดลึง แลึะส่ำงผู้ลึให้้พฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวอิห้ร่านได้เป็ล่ึ�ยนแป็ลึงตามไป็ด้วย  

โดยผู้ลึจากการสำำารวจ พบว่าป็ระชากรท่ี่�ม่รายได้น้อยห้รือป็านกลึางท่ี่�ม่จำานวนมากกว่าร้อยลึะ 70 ของป็ระชากรทัี่�งห้มด ห้รือคิดเป็็น

จำานวนป็ระมาณ 56 ล้ึานคน ไม่สำามารถึซืึ่�อข้าวอิห้ร่านท่ี่�ม่ราคาส้ำงขึ�นมารับป็ระที่านได้ทุี่กวัน จึงหั้นมาบริโภคข้าวนำาเข้าจากต่างป็ระเที่ศ

ท่ี่�ม่ราคาถ้ึกกว่าถึึง 3 เท่ี่า โดยเฉำพาะข้าวนำาเข้าเพื�อวัตถุึป็ระสำงค�ในการรักษาดุลึสำำารองภายในป็ระเที่ศ เช่น ข้าวไที่ย เว่ยดนาม แลึะ 

อุรุกวัย เป็็นต้น ด้วยเห้ตุน่� รัฐบาลึอิห้ร่านจึงระบายข้าวไที่ยจากคลัึงสำำารองดังกล่ึาวออกส่้ำตลึาดเดือนลึะ 30,000 ตัน เพื�อสำนับสำนุน 

ด้านราคา แลึะนำาเสำนอที่างเลืึอกแก่ผู้้้ม่รายได้น้อย โดยกำาห้นดระยะเวลึาในการระบายข้าวถึึงช่วงเที่ศกาลึปี็ให้ม่แลึะสิำ�นสุำดเที่ศกาลึ 

รอมดอน ซ่ึ่�งในปี็น่�จะตรงกับเดือนเมษายน จะเป็็นช่วงท่ี่�ป็ระชาชนม่ความต้องการซืึ่�อข้าวมากกว่าป็กติ ทัี่�งน่�ข้าวจำานวนดังกล่ึาว 

จะม่วางจำาห้น่ายในห้้างสำรรพสิำนค้าของรัฐทัี่�วป็ระเที่ศ

   ราคาข้าวในตลึาดอิห้ร่านขยับตัวส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยราคาข้าวบาสำมาติกของอินเด่ยซึึ่�งถืึอเป็็นข้าวคุณภาพตำ�าจะม่ 

ราคาจำาห้น่าย เฉำล่ึ�ยอย่้ท่ี่�กิโลึกรัมลึะ 200,000 – 210,000 เร่ยลึ (ป็ระมาณ 23.57 24.57 บาที่) ซึึ่�งราคาขยับส้ำงขึ�นจากเดิมท่ี่�จำาห้น่าย 

ในปี็ 2562 ถึึงสำามเท่ี่า ขณะท่ี่�ข้าวอิห้ร่านท่ี่�ผู้ลิึตได้ในป็ระเที่ศ ม่ราคาจำาห้น่ายเฉำล่ึ�ยอย้่ท่ี่�กิโลึกรัมลึะ 600,000 - 800,000 เร่ยลึ  

(ป็ระมาณ 70.71 94.28 บาที่) แลึะม่แนวโน้มว่าราคาจะขยับเพิ�มส้ำงขึ�นอ่ก ส่ำวนข้าวไที่ยราคาจำาห้น่ายเฉำล่ึ�ยอย้่ท่ี่�กิโลึกรัมลึะ  

125,000 เร่ยลึ (ป็ระมาณ 14.73 บาที่) ซึึ่�งท่ี่�ผู่้านมารัฐบาลึอิห้ร่านได้พยุงราคาข้าวไม่ให้้ส้ำงขึ�น โดยนำาเข้าข้าวจากต่างป็ระเที่ศเพื�อ 

สำำารองสำมดุลึด้านป็ริมาณแลึะราคาในตลึาด ตลึาดนำาเข้าข้าวรายสำำาคัญของอิห้ร่าน ได้แก่ อินเด่ย ป็าก่สำถึาน ไที่ย สำห้รัฐอาห้รับเอมิเรตสำ� 

เว่ยดนาม แลึะอุรุกวัย ซึึ่�งม่ข้าวบาสำมาติเป็็นข้าวท่ี่�นำาเข้ามากท่ี่�สุำด คิดเป็็นป็ริมาณร้อยลึะ 80 - 90 ของม้ลึค่าการนำาเข้าในแต่ลึะปี็
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   อนึ�ง อิห้ร่านม่การบริโภคข้าวต่อปี็ป็ริมาณ 3.2 ล้ึานตัน โดยในปี็ 2565 กระที่รวงเกษตรจ่ฮัิด (Ministry of Agriculture  

Jihad) รายงานว่า ข้าวอิห้ร่านท่ี่�ผู้ลิึตได้ในป็ระเที่ศม่ป็ริมาณเพ่ยง 1.8 ล้ึานตัน ซึึ่�งเป็็นป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตท่ี่�ลึดลึงร้อยลึะ 18 เนื�องจาก

ป็ริมาณนำ�าฝึนท่ี่�ลึดลึงแลึะภัยแล้ึง ที่ำาให้้ความต้องการนำาเข้าข้าวของป็ระเที่ศในปี็น่�อย้่ท่ี่�ป็ระมาณ 1.4 ล้ึานตัน ถึึงแม้ในช่วงท่ี่�ผู่้านมา  

รัฐบาลึอิห้ร่านได้จัดสำรรงบป็ระมาณบางส่ำวนในการจัดห้าสิำนค้าอุป็โภคบริโภคท่ี่�ม่ความจำาเป็็นในช่วิตป็ระจำาวัน เพื�อแจกจ่าย 

ให้้กับครอบครัวผู้้้ม่รายได้น้อยแลึะผู้้้ท่ี่�ได้รับผู้ลึกระที่บที่างเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสำโควิด - 19 บ้างแล้ึว แต่กระนั�น 

ราคาสิำนค้าอุป็โภคบริโภคในอิห้ร่านในภาพรวมยังคงขยับส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�อง

   ทัี่�งน่� ปั็ญห้าการควำ�าบาตร การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื�องของไวรัสำโควิด - 19 แลึะอัตราเงินเฟ้ื้อท่ี่�เพิ�มขึ�นของอิห้ร่าน  

ส่ำงผู้ลึให้้ราคาสิำนค้าอุป็โภคบริโภคท่ี่�ผู้ลึผู้ลิึตไม่เพ่ยงพอแลึะต้องนำาเข้าจากต่างป็ระเที่ศม่ราคาส้ำงขึ�นอย่างต่อเนื�องเกือบทุี่กรายการ  

ไม่ใช่เพ่ยงเฉำพาะข้าว ดังนั�นรัฐบาลึอิห้ร่านจึงพยายามเจรจานำาเข้าสิำนค้าจำาเป็็นในช่วิตป็ระจำาวันห้รือสิำนค้าป็ระเภที่ Essential  

Commodities เห้ล่ึาน่� ผู่้านกระบวนการค้าในร้ป็แบบ Oils for Goods แลึะ Barter Trade ซึึ่�งการนำาเข้าข้าวจากไที่ยเข้าข่ายเจรจา 

ในร้ป็แบบน่�

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลึางปี็ 2564 เป็็นต้นมา ป็ริมาณการนำาเข้าข้าวของอิห้ร่านในภาพรวมลึดลึงส่ำงผู้ลึให้้รัฐบาลึจำาเป็็นต้องนำาข้าว

สำำารองออกมากระจายในห้้างร้านของรัฐมากขึ�น โดยคาดว่าจะม่การนำาเข้าเพิ�มห้ลัึงการเจรจารื�อฟ้ื้�นโครงการนิวเคล่ึยร�อิห้ร่านกับสำห้รัฐฯ  

เสำร็จสิำ�นลึง เนื�องจากอิห้ร่านคาดการณ�ว่า จะม่การยกเลิึกการควำ�าบาตรแลึะป็ล่ึอยเงินอายัดในธีนาคารต่างป็ระเที่ศกว่า 100 พันล้ึาน

เห้ร่ยญสำห้รัฐฯ ในท่ี่�สุำด ซึึ่�งอิห้ร่านม่ความจำาเป็็นในการนำาเงินดังกล่ึาวไป็จัดซืึ่�อจัดห้าสิำนค้าขาดแคลึน โดยเฉำพาะอย่างยิ�งสิำนค้าข้าว 

เป็็นลึำาดับแรกต่อไป็

	 	 	 รัึสำเซ่ึ่ย

   รัสำเซ่ึ่ยสัำ�งระงับการส่ำงออกธัีญพืชไป็ยังกลุ่ึมป็ระเที่ศอด่ตสำมาชิกสำห้ภาพโซึ่เว่ยตเป็็นการชั�วคราว รวมถึึงการส่ำงออกนำ�าตาลึ 

เป็็นส่ำวนให้ญ่ ด้านเจ้าห้น้าท่ี่�ระดับส้ำงกล่ึาวว่า รัสำเซ่ึ่ยจะยังคงให้้สิำที่ธิี�เที่รดเดอร�ท่ี่�ได้รับโควตาอย้่ในขณะน่�เป็็นกรณ่พิเศษ

   นายมิคาอิลึ มิช้สำติน นายกรัฐมนตร่รัสำเซ่ึ่ย ได้ลึงนามในคำาสัำ�งห้้ามส่ำงออกนำ�าตาลึที่รายขาวแลึะนำ�าตาลึที่รายดิบจนถึึงวันท่ี่�  

31 สิำงห้าคม 2565 แลึะห้้ามส่ำงออกข้าวสำาล่ึ ข้าวไรย� ข้าวบาร�เลึย� แลึะข้าวโพด ไป็ยังป็ระเที่ศสำมาชิกของสำห้ภาพเศรษฐกิจยเ้รเซ่ึ่ย (EAEU)  

โดยม่ผู้ลึจนถึึงวันท่ี่� 30 มิถุึนายน 2565

   เมื�อสัำป็ดาห้�ท่ี่�ผู่้านมา รัสำเซ่ึ่ยแสำดงความกังวลึเก่�ยวกับการส่ำงออกธัีญพืชไป็ยังป็ระเที่ศอด่ตสำห้ภาพโซึ่เว่ยต ซึึ่�งอย้่ในเขต 

ป็ลึอดภาษ่ภายใต้กรอบความร่วมมือ EAEU โดยสิำนค้าท่ี่�ส่ำงอออกไป็ยังสำห้ภาพ EAEU ไม่ได้เข้าข่ายโควตาการส่ำงออกธัีญพืชแลึะภาษ่ 

ในปั็จจุบันของรัสำเซ่ึ่ย

   แถึลึงการณ�ของรัฐบาลึระบุว่า รัสำเซ่ึ่ยนำามาตรการดังกล่ึาวมาใช้เพื�อป้็องกันตลึาดอาห้ารในป็ระเที่ศซึึ่�งเผู้ชิญกับข้อจำากัด 

จากปั็จจัยภายนอก

   อย่างไรก็ด่ รัฐบาลึรัสำเซ่ึ่ยไม่ได้กล่ึาวถึึงใบอนุญาตการส่ำงออกในแถึลึงการณ� แต่ระบุว่า การขนส่ำงลึำาเล่ึยงธัีญพืชจาก 

ต่างป็ระเที่ศผู่้านที่าง EAEU จะยังคงที่ำาได้

   ทัี่�งน่� รัสำเซ่ึ่ยเป็็นผู้้้ส่ำงออกข้าวสำาล่ึรายให้ญ่สุำดของโลึก โดยม่อ่ยิป็ต�แลึะตุรก่เป็็นป็ระเที่ศผู้้้นำาเข้าห้ลัึก แลึะรัสำเซ่ึ่ยยังเป็็นค่้แข่ง

การส่ำงออกข้าวสำาล่ึกับสำห้ภาพยุโรป็ (EU) แลึะยเ้ครน

   อย่างไรก็ด่ รัฐบาลึรัสำเซ่ึ่ยไม่ได้กล่ึาวถึึงใบอนุญาตการส่ำงออกในแถึลึงการณ� แต่ระบุว่า การขนส่ำงลึำาเล่ึยงธัีญพืชจาก 

ต่างป็ระเที่ศผู่้านที่าง EAEU จะยังคงที่ำาได้

   ทัี่�งน่� รัสำเซ่ึ่ยเป็็นผู้้้ส่ำงออกข้าวสำาล่ึรายให้ญ่สุำดของโลึก โดยม่อ่ยิป็ต�แลึะตุรก่เป็็นป็ระเที่ศผู้้้นำาเข้าห้ลัึก แลึะรัสำเซ่ึ่ยยังเป็็นค่้แข่ง

การส่ำงออกข้าวสำาล่ึกับสำห้ภาพยุโรป็ (EU) แลึะยเ้ครน

   ท้�มา : ryt9
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โดย น.สำ.ป็องวด่ จรังรัตน�
น.สำ.อินทุี่ชญา ป็านป็วง

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 	 	 ยูเครึน

   นายกฯ ยเ้ครน เผู้ยเตร่ยมจัดตั�งคลัึงสำำารองอาห้ารรับมือการรุกรานของรัสำเซ่ึ่ยนายกรัฐมนตร่เดนิสำ ชไมฮิาลึ แห่้งย้เครน  

ได้ออกมาเปิ็ดเผู้ยว่า รัฐบาลึย้เครนจะจัดตั�งคลัึงสำำารองอาห้าร เพื�อให้้เพ่ยงพอต่อความต้องการของป็ระชาชน แลึะกองทัี่พในช่วงท่ี่�ต้อง

เผู้ชิญกับการรุกรานของรัสำเซ่ึ่ย

   “ยเ้ครนจะจัดซืึ่�อธัีญพืชแลึะอาห้ารชนิดอื�นๆ เพื�อให้้เพ่ยงพอต่อการบริโภคตลึอดทัี่�งปี็ของป็ระชาชนทัี่�งป็ระเที่ศ โดยใช้ 

งบป็ระมาณภาครัฐ” นายชไมฮิาลึกล่ึาว แต่ไม่ได้ให้้รายลึะเอ่ยดเพิ�มเติม

   สำำานักข่าวรอยเตอร�รายงานว่า ยเ้ครนเป็็นผู้้้ผู้ลิึตแลึะส่ำงออกอาห้ารรายให้ญ่ของโลึก แต่นักวิเคราะห้�ด้านกสิำกรรมระบุว่า  

การรุกรานของรัสำเซ่ึ่ย ซึึ่�งรัสำเซ่ึ่ยยืนกรานว่าเป็็น “ป็ฏิิบัติการพิเศษ” นั�น อาจลึดพื�นท่ี่�เพาะป็ล้ึกธัีญพืชสำำาห้รับปี็ 2565 จนนำาไป็ส่้ำ 

ภาวะขาดแคลึนทัี่�วโลึก รวมถึึงย้เครนด้วย

   รัฐบาลึยเ้ครนเปิ็ดเผู้ยว่า เห้ล่ึาเกษตรกร ซึึ่�งป็กติแล้ึวจะเริ�มเตร่ยมการเพาะป็ล้ึกป็ระจำาฤด้ใบไม้ผู้ลิึในช่วงป็ลึายเดือน

กุมภาพันธี�ห้รือต้นเดือนม่นาคม จะเริ�มต้นห้ว่านเมล็ึดพืชในพื�นท่ี่�ป็ลึอดภัย แต่อาจเผู้ชิญภาวะขาดแคลึนเชื�อเพลิึงแลึะเมล็ึดพืช

   ท้�มา : ryt9

	 3.	รึาคาข้าวไที่ยในเดืือนม่นาคม	2565	ม่ดัืงน่�
	 	 3.1	รึาคาข้าวท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื

   ข�าวเปูลุ่่อกเจ�านาปีูหอมมะลิุ่ เฉำล่ึ�ยตันลึะ 11,652 บาที่ ราคาส้ำงขึ�นจากตันลึะ 11,451 บาที่ ของเดือนกุมภาพันธี� 2565  

ร้อยลึะ 1.76 แต่ลึดลึงจากตันลึะ 11,823 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 1.45

   ข�าวเปูลุ่่อกเจ�าคิวามช่้�น 15% เฉำล่ึ�ยตันลึะ 8,050 บาที่ ราคาส้ำงขึ�นจากตันลึะ 7,851 บาที่ ของเดือนกุมภาพันธี� 2565  

ร้อยลึะ 2.53 แต่ลึดลึงจากตันลึะ 9,312 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 13.55

	 	 3.2	รึาคาขายส่ำงตลาดืกรุึงเที่พฯ

   ข�าวสุารหอมมะลิุ่ ชั้�น 2 (ใหม�) เฉำล่ึ�ยตันลึะ 24,421 บาที่ ราคาลึดลึงจากตันลึะ 24,503 บาที่ ของเดือนกุมภาพันธี� 2565 

ร้อยลึะ 0.33 แลึะลึดลึงจากตันลึะ 24,450 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 0.12

   ข�าวสุารเจ�า 5% (ใหม�) เฉำล่ึ�ยตันลึะ 12,471 บาที่ ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนกุมภาพันธี� 2565 แต่ลึดลึงจากตันลึะ  

14,759 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 15.50

	 	 3.3	รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่

   ข�าวหอมมะลิุ่ 100% (ใหม�) เฉำล่ึ�ยตันลึะ 763 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (25,154 บาที่/ตัน) ราคาลึดลึงจากตันลึะ 778 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  

(25,101 บาที่/ตัน) ของเดือนกุมภาพันธี� 2565 ร้อยลึะ 1.93 (ส้ำงขึ�นในร้ป็เงินบาที่ร้อยลึะ 0.21) แลึะลึดลึงจากตันลึะ 845 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  

(25,803 บาที่/ตัน) ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 9.70 (ลึดลึงในร้ป็เงินบาที่ร้อยลึะ 2.52)

   ข�าว 5% เฉำล่ึ�ยตันลึะ 421 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (13,879 บาที่/ตัน) ราคาลึดลึงจากตันลึะ 425 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (13,730 บาที่/ตัน)  

เดือนกุมภาพันธี� 2565 ร้อยลึะ 0.94 (ลึดลึงในร้ป็เงินบาที่ร้อยลึะ 1.09) แลึะลึดลึงจากตันลึะ 525 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (16,052 บาที่/ตัน) 

ของเดือนม่นาคม 2564 ร้อยลึะ 19.81 (ลึดลึงในร้ป็เงินบาที่ร้อยลึะ 13.54)

หมายเหต่ : อัตราแลึกเป็ล่ึ�ยน 1 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ เท่ี่ากับ 32.9667 (อัตราแลึกเป็ล่ึ�ยน 2 สัำป็ดาห้�ของเดือนม่นาคม 2565)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตันข้าวสำาร

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

บังคลึาเที่ศ 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 35.850 3.61

บราซิึ่ลึ 8.383 8.204 7.140 7.602 8.001 -1.68 7.140 -10.76

พม่า 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.600 0.00

กัมพ้ชา 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จ่น 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 148.990 0.47

อินเด่ย 109.698 112.760 116.480 118.870 124.368 3.08 129.000 3.72

อินโดน่เซ่ึ่ย 36.858 37.000 34.200 34.700 34.500 -1.94 34.400 -0.29

ญ่�ปุ่็น 7.929 7.787 7.657 7.611 7.573 -1.14 7.560 -0.17

เกาห้ล่ึใต้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.882 10.69

เนป็าลึ  3.431 3.736 3.696 3.696 2.15 3.700 0.11

ไนจ่เร่ย 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ป็าก่สำถึาน 6.849 7.450 7.202 7.414 8.420 4.17 8.700 3.33

ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� 11.686 12.235 11.732 11.927 12.416 0.96 12.400 -0.13

ไที่ย 19.200 20.577 20.340 17.655 18.863 -1.87 19.700 4.44

เว่ยดนาม 27.400 27.657 27.344 27.100 27.381 -0.22 27.194 -0.68

สำห้รัฐฯ 7.117 5.659 7.107 5.877 7.224 0.68 6.090 -15.70

อื�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

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตันข้าวสำาร

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

สำต็อกต้นปี็ 135.048 150.422 163.842 176.608 181.637 7.82 186.982 2.94

ผู้ลึผู้ลิึต 491.593 494.990 497.727 498.822 508.842 0.77 513.025 0.82

นำาเข้า 48.504 48.288 43.920 45.311 51.624 0.61 52.537 1.77

ใช้ในป็ระเที่ศ 483.788 481.737 484.961 493.793 503.497 1.05 511.191 1.53

ส่ำงออก 48.504 48.288 43.920 45.311 51.624 0.61 52.537 1.77

สำต็อกป็ลึายปี็ 150.422 163.842 176.608 181.637 186.982 5.53 188.816 0.98

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

อาร�เจนตินา 0.391 0.375 0.388 0.335 0.400 -0.67 0.370 -7.50

ออสำเตรเล่ึย 0.187 0.262 0.134 0.042 0.073 -39.31 0.250 242.47

บราซิึ่ลึ 0.594 1.245 0.954 1.240 0.782 5.61 0.800 2.30

พม่า 3.350 2.750 2.700 2.300 1.900 -12.30 2.100 10.53

กัมพ้ชา 1.150 1.300 1.350 1.350 1.850 10.39 1.400 -24.32

จ่น 1.173 2.059 2.720 2.265 2.407 16.57 2.250 -6.52

อ่ย้ 0.456 0.527 0.506 0.543 0.413 -1.67 0.440 6.54

กายานา 0.455 0.448 0.511 0.552 0.406 -0.19 0.430 5.91

อินเด่ย 12.573 11.791 9.813 14.577 21.191 13.38 21.000 -0.90

ป็าก่สำถึาน 3.647 3.913 4.550 3.934 3.928 1.55 4.350 10.74

ป็ารากวัย 0.538 0.653 0.689 0.803 0.640 5.70 0.630 -1.56

ไที่ย 11.615 11.213 7.562 5.706 6.062 -17.93 6.800 12.17

ตุรก่ 0.280 0.213 0.202 0.234 0.241 5.31 0.230 -4.56

อุรุกวัย 0.982 0.802 0.809 0.969 0.705 -4.63 0.820 16.31

เว่ยดนาม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.272 -1.33 6.500 3.64

สำห้รัฐฯ 3.349 2.776 3.142 2.858 2.915 -2.45 2.775 -4.80

อื�น ๆ 1.276 1.371 1.309 1.436 1.439 2.91 1.392 -3.27

รวม 48.504 48.288 43.920 45.311 51.624 0.61 52.537 1.77

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

บราซิึ่ลึ 0.758 0.537 0.691 0.876 0.685 2.91 0.800 16.79

จ่น 5.900 4.500 2.800 3.200 4.921 -6.80 5.200 5.67

ไอเวอร่�โคสำต� 1.350 1.500 1.350 1.100 1.450 -1.66 1.450 0.00

อ่ยิป็ต� 0.230 0.665 0.309 0.326 2.84 0.800 145.40

เอธิีโอเปี็ย 0.390 0.600 0.520 0.700 0.850 18.68 0.950 11.76

อ่ย้ 1.591 1.621 1.759 1.940 1.820 4.59 2.100 15.38

กานา 0.650 0.830 0.900 0.850 1.050 10.33 0.950 -9.52

กิน่ 0.600 0.865 0.530 0.670 0.940 6.64 0.800 -14.89

อิห้ร่าน 1.400 2.350 0.600 0.550 0.650 -25.82 0.750 15.38

อิรัก 1.161 1.250 1.400 1.125 0.875 -6.49 1.200 37.14

ญ่�ปุ่็น 0.678 1.237 1.263 0.970 1.280 10.82 1.250 -2.34

เคนย่า 0.625 0.670 0.678 0.676 0.662 1.25 0.685 3.47

มาดากัสำการ� 0.670 0.390 0.440 0.450 0.560 -2.13 0.700 25.00

มาเลึเซ่ึ่ย 0.900 0.800 1.000 1.220 1.150 9.55 1.200 4.35

เม็กซิึ่โก 0.913 0.776 0.740 0.843 0.775 -2.42 0.800 3.23

โมซัึ่มบิก 0.710 0.530 0.635 0.655 0.700 1.85 0.700 0.00

เนป็าลึ 0.535 0.700 0.620 0.980 1.240 22.36 1.350 8.87

ไนจ่เร่ย 2.500 2.100 1.800 1.800 2.100 -4.90 2.200 4.76

ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� 1.200 2.500 2.900 2.450 2.950 19.47 3.000 1.69

ซึ่าอุดิอาระเบ่ย 1.195 1.290 1.425 1.613 1.200 2.35 1.400 16.67

เซึ่เนกัลึ 1.100 1.100 1.000 1.050 1.250 2.11 1.100 -12.00

แอฟื้ริกาใต้ 1.054 1.071 0.944 1.000 1.000 -1.72 1.000 0.00

ศร่ลัึงกา 0.249 0.024 0.016 0.147 -18.02 0.650 342.18

สำห้รัฐอาห้รับเอมิเรตสำ� 0.700 0.775 0.850 0.850 0.750 2.33 0.900 20.00

สำห้ราชอาณาจักร 0.668 0.500 0.500 0.400 1.800 19.24 0.800 -55.56

สำห้รัฐฯ 0.787 0.916 0.982 1.210 0.979 7.41 1.000 2.15

อื�น ๆ 20.469 18.401 16.904 17.808 19.514 -1.27 18.802 -3.65

รวม 48.504 48.288 43.920 45.311 51.624 0.61 52.537 1.77

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

บังคลึาเที่ศ 35.000 35.200 35.400 35.700 36.100 0.76 36.700 1.66

บราซิึ่ลึ 7.850 7.650 7.350 7.300 7.350 -1.77 7.400 0.68

พม่า 10.000 10.200 10.250 10.400 10.550 1.27 10.650 0.95

กัมพ้ชา 4.000 4.200 4.300 4.350 4.300 1.81 4.500 4.65

จ่น 141.761 142.509 142.920 145.230 150.293 1.37 155.440 3.42

อิยิป็ต� 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.250 -1.16

อินเด่ย 95.838 98.669 99.160 101.950 101.069 1.40 103.500 2.41

อินโดน่เซ่ึ่ย 37.500 37.000 36.300 36.000 35.400 -1.42 35.200 -0.56

ญ่�ปุ่็น 8.730 8.600 8.400 8.350 8.200 -1.54 8.200 0.00

เนป็าลึ 4.033 4.101 4.376 4.521 4.924 5.09 5.000 1.54

ไนจ่เร่ย 6.700 6.750 6.800 6.850 7.100 1.32 7.200 1.41

ป็าก่สำถึาน 3.350 3.200 3.400 3.800 4.100 7.89

ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� 12.900 13.250 14.100 14.300 14.450 3.08 15.150 4.84

ไที่ย 12.000 11.000 11.800 12.300 12.700 2.28 13.000 2.36

เว่ยดนาม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.450 -0.62 21.500 0.23

สำห้รัฐฯ 4.230 4.299 4.577 4.586 4.847 3.43 4.619 -4.70

อื�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

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ป็ระมาณการเดือน เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

ปูระเทศ ปีู 2559/60 ปีู 2560/61 ปีู 2561/62 ปีู 2562/63
ปีู 2563/64

(2)
Gr

ปีู 2564/65 
(1)

ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ 
(1) แลุ่ะ (2)

จ่น 98.500 109.000 115.000 116.500 116.500 4.10 113.000 -3.00

อินเด่ย 20.550 22.600 29.500 33.900 37.000 17.14 41.500 12.16

อินโดน่เซ่ึ่ย 3.215 5.563 4.063 3.313 3.060 -5.98 3.010 -1.63

ป็าก่สำถึาน  1.431 0.948 1.149 1.899 10.97 2.154 13.43

ฟิื้ลิึป็ปิ็นสำ� 2.003 2.288 3.520 3.597 3.763 18.69 4.213 11.96

ไที่ย 4.238 2.852 4.080 3.979 4.280 3.59 4.380 2.34

เว่ยดนาม  1.034 1.097 1.180 2.639 33.43 2.633 -0.23

สำห้รัฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.387 -1.29 1.095 -21.05

อื�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

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565
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มันส�าปะหลัง
การึผลิต
 ผู้ลึผู้ลิึตมันสำำาป็ะห้ลัึง ปี็ 2565 (เริ�มออกส่้ำ 
ตลึาดตั�งแต่เดือนตุลึาคม 2564 – กันยายน 
2565) คาดว่าม่พื�นท่ี่�เก็บเก่�ยว 10.179 ล้ึานไร่  
ผู้ลึผู้ลิึต 34.691 ล้ึานตัน แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่  
3.408 ตัน เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2564 ท่ี่�ม่พื�นท่ี่�
เก็บเก่�ยว 10.406 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 35.094 
ล้ึานตัน แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 3.372 ตัน พบว่า  
พื�นท่ี่�เก็บเก่�ยวแลึะผู้ลึผู้ลิึต ลึดลึงร้อยลึะ  
2.18 แลึะร้อยลึะ 1.15 ตามลึำาดับ  
แต่ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.07  
โดยเดือนเมษายน 2565 คาดว่าจะม่ผู้ลึผู้ลิึต
ออกส่้ำตลึาด 2.692 ล้ึานตัน (ร้อยลึะ 7.76 
ของผู้ลึผู้ลิึตทัี่�งห้มด)
 ทัี่�งน่�ผู้ลึผู้ลิึตมันสำำาป็ะห้ลัึงปี็ 2565  
จะออกส่้ำตลึาดมากในช่วงเดือนมกราคม – 
ม่นาคม 2565 ป็ริมาณ 20.48 ล้ึานตัน  
(ร้อยลึะ 59.04 ของผู้ลึผู้ลิึตทัี่�งห้มด) 

การึตลาดื	
 การสุ�งออกผู้ลิุ่ตภัณ์ฑ์์มันสุำาปูะหลัุ่ง
เด่อนม้นาคิม 2565 สุร่ปูได�ดังน้� 
 มันเสุ�น ม่ป็ริมาณส่ำงออก 0.585 ล้ึานตัน  
ม้ลึค่า 4,616 ล้ึานบาที่ ส้ำงขึ�นจากป็ริมาณ  
0.455 ล้ึานตัน ม้ลึค่า 3,613 ล้ึานบาที่  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมา คิดเป็็นร้อยลึะ 28.57 
แลึะร้อยลึะ 27.76 ตามลึำาดับ
 มันอัดเม็ด ม่ป็ริมาณส่ำงออก 17,135 ตัน  
ม้ลึค่า 141.41 ล้ึานบาที่ ส้ำงขึ�นจากป็ริมาณ  

127.50 ตัน ม้ลึค่า 1.43 ล้ึานบาที่ ในเดือน
ท่ี่�ผู่้านมา คิดเป็็นร้อยลึะ 13,339.22 แลึะ
ร้อยลึะ 9,788.81 ตามลึำาดับ
 แปู้งมันสุำาปูะหลัุ่ง ม่ป็ริมาณส่ำงออก  
0.399 ล้ึานตัน ม้ลึค่า 6,140 ล้ึานบาที่  
ส้ำงขึ�นจากป็ริมาณ 0.363 ล้ึานตัน ม้ลึค่า  
5,690 ล้ึานบาที่ ในเดือนท่ี่�ผู่้านมา คิดเป็็น
ร้อยลึะ 9.92 แลึะร้อยลึะ 7.91 ตามลึำาดับ
 แปู้งมันสุำาปูะหลัุ่งดัดแปูร ม่ป็ริมาณ 
ส่ำงออก 0.111 ล้ึานตัน ม้ลึค่า 2,856 ล้ึานบาที่  
ส้ำงขึ�นจากป็ริมาณ 0.094 ล้ึานตัน ม้ลึค่า  
2,500 ล้ึานบาที่ ในเดือนท่ี่�ผู่้านมา คิดเป็็น
ร้อยลึะ 18.09 แลึะร้อยลึะ 14.24 ตามลึำาดับ

รึาคา
 คิวามเคิลุ่่�อนไหวของราคิามันสุำาปูะหลัุ่ง
ในเด่อนเมษายน 2565 สุร่ปูได�ดังน้�
	 1.	รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื	 
ณ	รึะดัืบไร่ึนา
  1.1 ราคาหั้วมันสำำาป็ะห้ลัึงสำดท่ี่�เกษตรกร
ขายได้ ณ ระดับไร่นา เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
2.38 บาที่ ส้ำงขึ�นจากราคากิโลึกรัมลึะ 2.31 บาที่  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.03 แลึะส้ำงขึ�น
จากราคากิโลึกรัมลึะ 2.08 บาที่ ในช่วง
เด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 14.42
  1.2 ราคามันเส้ำนท่ี่�เกษตรกรขายได้  
ณ ระดับไร่นา เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 6.87 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากราคากิโลึกรัมลึะ 6.60 บาที่  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 4.09 แลึะส้ำงขึ�น
จากราคากิโลึกรัมลึะ 5.74 บาที่ ในช่วง
เด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 19.69

โดย น.สำ.อภิสำรา ป็ภัสำสำรศิริ
 นายจิรายุ จะเร่ยมพันธีุ�
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

	 2.	รึาคาขายส่ำงในตลาดื
กรุึงเที่พฯ
  2.1 ราคาขายส่ำงมันเส้ำน เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 8.32 บาที่ ส้ำงขึ�นจากราคา
กิโลึกรัมลึะ 7.85 บาที่ ในเดือนท่ี่�ผู่้านมา 
ร้อยลึะ 5.99 แลึะส้ำงขึ�นจากราคากิโลึกรัมลึะ  
7.09 บาที่ ในช่วงเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 17.35
  2.2 ราคาขายส่ำงแป้็งมันป็ระเภที่ 
สำตาร�ช ชั�นพิเศษ เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 15.52 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากราคากิโลึกรัมลึะ 15.21 บาที่  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 2.04 แลึะส้ำงขึ�น
จากราคากิโลึกรัมลึะ 13.86 บาที่ ในช่วง
เด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 11.98
	 3.	รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่ 
  3.1 ราคาส่ำงออกมันเส้ำน ราคาเฉำล่ึ�ย
ตันลึะ 275 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ส้ำงขึ�นจากตันลึะ 
262 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ในเดือนท่ี่�ผู่้านมา 
ร้อยลึะ 4.96 แลึะส้ำงขึ�นจากตันลึะ 262 
ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ในช่วงเด่ยวกันของปี็ 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 4.96
  3.2 ราคาส่ำงออกแป้็งมันสำำาป็ะห้ลัึง  
ราคาเฉำล่ึ�ยตันลึะ 495 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ส้ำงขึ�น 
จากตันลึะ 490 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ในเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 1.02 แลึะส้ำงขึ�นจากตันลึะ 
483 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ ในช่วงเด่ยวกันของ 
ปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 2.48
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ข้ัาวโพดิ
เลี�ยงสัตว์
การึผลิต
  กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดคะเน

ผู้ลึผู้ลิึตข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�โลึกปี็ 2564/65  

(ณ เดือนเมษายน 2565) ม่ป็ริมาณ  

1,210.45 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 1,125.88 

ล้ึานตัน ในปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 7.51  

โดยสำห้รัฐอเมริกา จ่น บราซิึ่ลึ สำห้ภาพยุโรป็  

อาร�เจนตินา ย้เครน อินเด่ย เม็กซิึ่โก 

รัสำเซ่ึ่ย แลึะแคนาดา ผู้ลิึตได้เพิ�มขึ�น  

ส่ำงผู้ลึให้้ผู้ลึผู้ลิึตในภาพรวมของโลึกเพิ�มขึ�น

การึค้า
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดคะเน

ความต้องการใช้ข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ของโลึก  

ปี็ 2564/65 ม่ป็ริมาณ 1,197.15 ล้ึานตัน  

เพิ�มขึ�นจาก 1,140.10 ล้ึานตัน ในปี็  

2563/64 ร้อยลึะ 5.00 โดยสำห้รัฐอเมริกา  

จ่น สำห้ภาพยุโรป็ บราซิึ่ลึ เม็กซิึ่โก อินเด่ย  

แคนาดา อ่ยิป็ต� ญ่�ปุ่็น แลึะเว่ยดนาม  

ม่ความต้องการใช้เพิ�มขึ�น สำำาห้รับการค้า

ของโลึกม่ 189.73 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก  

183.70 ล้ึานตัน ในปี็ 2563/64 ร้อยลึะ  

3.28 โดยอาร�เจนตินา บราซิึ่ลึ สำห้ภาพ

ยุโรป็ รัสำเซ่ึ่ย แอฟื้ริกาใต้ แลึะแคนนาดา  

ส่ำงออกเพิ�มขึ�น ป็ระกอบกับผู้้้นำาเข้า เช่น  

เม็กซิึ่โก สำห้ภาพยุโรป็ เว่ยดนาม อ่ยิป็ต�  

อิห้ร่าน โคลัึมเบ่ย ไต้ห้วัน แอลึจ่เร่ย เป็ร้ 

แลึะซึ่าอุด่อาระเบ่ยม่การนำาเข้าเพิ�มขึ�น

 เดือนเมษายน 2565 (1 - 15 เมษายน  

2565) ม่ป็ริมาณการส่ำงออกข้าวโพด 

เล่ึ�ยงสัำตว� 6,312 ตัน (สำมาคมพ่อค้า

ข้าวโพดแลึะพืชพันธุี�ไที่ย)

รึาคา	
 สุร่ปูราคิาข�าวโพึดเลุ้่�ยงสัุตว์เด่อน

เมษายน 2565 ม้ดังน้�

 ราคาข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ท่ี่�เกษตรกรขาย

ได้ความชื�นไม่เกิน 14.5% เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  

9.59 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 9.10 บาที่  

ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 5.38  

แลึะส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 7.93 บาที่  

ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 20.93 

สำำาห้รับข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ความชื�นเกิน  

14.5% เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 7.67 บาที่  

ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 7.93 บาที่ ของเดือน

ม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 3.28 แต่ส้ำงขึ�น 

จากกิโลึกรัมลึะ 6.31 บาที่ ของเดือน

เมษายน 2564 ร้อยลึะ 21.55

 ราคาข้าวโพดเล่ึ�ยงสัำตว�ขายส่ำงในตลึาด

กรุงเที่พฯ ท่ี่�โรงงานอาห้ารสัำตว�รับซืึ่�อเฉำล่ึ�ย

กิโลึกรัมลึะ 12.80 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  

12.61 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565  

ร้อยลึะ 1.51 แลึะส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  

9.22 บาที่ ของเดือนเมษายน 2564  

ร้อยลึะ 38.83 สำำาห้รับราคาขายส่ำงท่ี่�ไซึ่โลึ

รับซืึ่�อสัำป็ดาห้�น่�ไม่ม่รายงานราคา 

 ราคาส่ำงออก เอฟื้.โอ.บ่. เฉำล่ึ�ยตันลึะ  

390.00 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (13,040.00 บาที่/ตัน) 

ลึดลึงจากตันลึะ 391.00 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  

(12,956.00 บาที่/ตัน) ของเดือนม่นาคม  

2565 ร้อยลึะ 0.26 แต่ส้ำงขึ�นในร้ป็ของ

เงินบาที่ ตันลึะ 84.00 บาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับ

เดือนเมษายน 2564 เฉำล่ึ�ยตันลึะ 301.00 

ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (9,352.00 บาที่/ตัน) ส้ำงขึ�น 

ร้อยลึะ 29.57 แลึะส้ำงขึ�นในร้ป็ของเงินบาที่

ตันลึะ 3,688.00 บาที่

 ราคาซืึ่�อขายล่ึวงห้น้าในตลึาดชิคาโก

เดือนพฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเมล็ึด

เห้ลืึองอเมริกันชั�น 2 เฉำล่ึ�ยตันลึะ 307.42 

ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (10,397.00 บาที่/ตัน)  

ส้ำงขึ�นจากตันลึะ 292.52 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  

(9,772.00 บาที่/ตัน) ของเดือนม่นาคม  

2565 ร้อยลึะ 5.09 แลึะส้ำงขึ�นในร้ป็ของ

เงินบาที่ตันลึะ 625 บาที่ เมื�อเท่ี่ยบกับ

เดือนเมษายน 2564 เฉำล่ึ�ยตันลึะ 244.88 

ดอลึลึาร�สำห้รัฐ (7,714.00 บาที่/ตัน) ส้ำงขึ�น

ร้อยลึะ 25.54 แลึะส้ำงขึ�นในร้ป็ของเงินบาที่

ตันลึะ 2,683 บาที่

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(คาดคะเนเมื�อวันท่ี่� 8 เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

รายการ 2563/64 2564/65 ร�อยลุ่ะผู้ลุ่ต�าง

สำต็อกต้นปี็ 306.37 292.15 -4.64
ผู้ลึผู้ลิึต 1,125.88 1,210.45 7.51
นำาเข้า 183.70 189.73 3.28
ส่ำงออก 183.70 189.73 3.28

ใช้ในป็ระเที่ศ 1,140.10 1,197.15 5.00
สำต็อกป็ลึายปี็ 292.15 305.46 4.56

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565

โดย น.สำ.สำุดารินที่ร� รอดมณ่ 
น.สำ.พัที่ริยา วงศ�พรม

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้ัาวฟ่า่งเลี�ยงสัตว์
การึผลิต
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดคะเน
ผู้ลึผู้ลิึตข้าวฟ่ื้างโลึก ปี็ 2564/65  
(ณ เดือนเมษายน 2565) ม่ป็ริมาณ 65.59 
ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 61.92 ล้ึานตัน ของปี็  
2563/64 ร้อยลึะ 5.93 โดยป็ระเที่ศ
สำห้รัฐอเมริกา ไนจ่เร่ย เอธิีโอเปี็ย เม็กซิึ่โก  
อาร�เจนตินา จ่น ออสำเตรเล่ึย แลึะ 
บ้ร�กินาฟื้าโซึ่ ผู้ลิึตได้เพิ�มขึ�น

การึค้า
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดคะเน
ความต้องการใช้ข้าวฟ่ื้างโลึก ปี็ 2564/65 
ม่ 65.16 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 62.35 ล้ึานตัน  
ของปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 4.52 โดยจ่น 
ไนจ่เร่ย เอธิีโอเปี็ย เม็กซิึ่โก สำห้รัฐอเมริกา 

บ้ร�กินาฟื้าโซึ่ อาร�เจนตินา แลึะแคเมอร้น  
ม่ความต้องการใช้เพิ�มขึ�น ด้านการค้าโลึก 
คาดว่าม่ 12.68 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 10.66  
ล้ึานตัน ของปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 19.01  
โดยสำห้รัฐอเมริกา อาร�เจนตินา ออสำเตรเล่ึย  

เคนยา ยเ้ครน แลึะโบลิึเว่ย ส่ำงออกเพิ�มขึ�น  
ป็ระกอบกับจ่น ญ่�ปุ่็น เคนยา แม็กซิึ่โก ซ้ึ่ดานใต้  
ซ้ึ่ดาน ชิล่ึ เอริเที่ร่ย แลึะเอธิีโอเปี็ย นำาเข้าเพิ�มขึ�น
 ราคาข้าวฟ่ื้างแดงคลึะท่ี่�เกษตรกรขายได้ 
เดือนเมษายน 2565 ไม่ม่รายงานราคา

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(คาดคะเนเมื�อวันท่ี่� 8 เมษายน 2565)

ห้น่วย : ล้ึานตัน

รายการ 2564/65 2563/64 ร�อยลุ่ะผู้ลุ่ต�าง

สำต๊อกต้นปี็ 3.90 3.47 -11.01
ผู้ลึผู้ลิึต 61.92 65.59 5.93
นำาเข้า 10.66 12.68 19.01
ส่ำงออก 10.66 12.68 19.01

ใช้ในป็ระเที่ศ 62.35 65.16 4.52
สำต๊อกป็ลึายปี็ 3.47 3.89 12.25

ท้�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565

ถั์�วเขีัยว
การึผลิต
 ถัึ�วเข่ยว ปี็ 2565/66 คาดการณ� ณ เดือน
กุมภาพันธี� 2565 (ผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาดตั�งแต่
เดือนกรกฎาคม 2565 - มิถุึนายน 2566)  
ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 701,931 ไร่ ผู้ลึผู้ลิึต  
105,689 ตัน แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 151 กิโลึกรัม  
เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ 2564/65 ท่ี่�ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 
743,180 ไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 108,474 ตัน แลึะผู้ลึผู้ลิึต
ต่อไร่ 146 กิโลึกรัม พบว่าเนื�อท่ี่�เก็บเก่�ยว 
ลึดลึงร้อยลึะ 5.55 ผู้ลึผู้ลิึตลึดลึงร้อยลึะ 2.57 
แต่ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 3.43

รึาคา
 ความเคลืึ�อนไห้วของราคาในเดือนเมษายน 
2565 ม่ดังน่�
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 ถั�วเข้ยวผิู้วมันเมล็ุ่ดใหญ�ช้นิดคิลุ่ะ  
เดือนน่�เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 22.16 บาที่ ส้ำงขึ�นจาก 
กิโลึกรัมลึะ 21.87 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565  
ร้อยลึะ 1.33 แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 25.82 บาที่  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 14.18
 ถั�วเข้ยวผิู้วดำาช้นิดคิลุ่ะ ไม่ม่รายงานราคา

		 รึาคาขายส่ำงตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ถั�วเข้ยวผิู้วมันเกรดเอ เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 29.00 บาที่ คงตัวเท่ี่ากับเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมา แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 30.00  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 3.33
 ถั�วเข้ยวผิู้วมันเกรดบ้ เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 23.00 บาที่ ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ  
24.00 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
4.17 แลึะลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 29.00  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 20.69
 ถั�วเข้ยวผิู้วดำาคิลุ่ะ ชั้�น 1 เดือนน่�เฉำล่ึ�ย

กิโลึกรัมลึะ 39.00 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
38.00 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 2.63  
แลึะส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 36.00 บาที่  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 8.33
 ถั�วเข้ยวผิู้วดำาคิลุ่ะ ชั้�น 2 เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 22.00 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
20.00 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
10.00 แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 24.00 บาที่ 
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 8.33
 ถั�วนิ�วนางแดง เดือนน่�เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
32.00 บาที่ คงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา  
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห้น่วย : ลึ้านตัน

ปูระเทศ 2563/64 2564/65

บราซิึ่ลึ 139.50 125.00
สำห้รัฐอเมริกา 114.75 120.71
อาร�เจนตินา 46.20 43.50

จ่น 19.60 16.40
อินเด่ย 10.45 11.90

แคนาดา 6.36 6.27
รัสำเซ่ึ่ย 4.31 4.76
อื�น ๆ 26.59 22.18

รวม 367.76 350.72

ท้�มา : Oilseeds : World Markets and Trade April 2022 

แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 37.00 บาที่  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 13.51
	 รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่.
 ถั�วเข้ยวผิู้วมันเกรดเอ เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 30.02 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
30.01 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
0.03 แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 31.02 บาที่ 
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 3.22
 ถั�วเข้ยวผิู้วมันเกรดบ้ เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัม 23.97 บาที่ ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ  

โดย น.สำ.ยุพยง นามวงษา
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โดย นางสำาวภัที่รวด่ จันที่ร�มา
นายภาณุพันธี� คำาวังสำง่า

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

24.98 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
4.03 แลึะลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 30.02 บาที่ 
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 20.15
 ถั�วเข้ยวผิู้วดำาคิลุ่ะ ชั้�น 1 เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 40.09 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
39.07 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
2.59 แลึะส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 37.06 บาที่ 
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 8.16
 ถั�วเข้ยวผิู้วดำาคิลุ่ะ ชั้�น 2 เดือนน่�เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 22.96 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  

20.95 บาที่ ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ  
9.62 แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 24.98 บาที่ 
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 8.08
 ถั�วนิ�วนางแดง เดือนน่�เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
32.83 บาที่ คงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา  
แต่ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 37.87 บาที่  
ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 13.30

ถ์ั�วเหล่อุง
ดื้านการึผลิต
	 ในปรึะเที่ศ
 ในปี็ 2565/66 ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก  
0.085 ล้ึานไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 23,007 ตัน  
ลึดลึงจาก 0.088 ล้ึานไร่ แลึะ 23,482 ตัน  
ในปี็ 2564/65 ร้อยลึะ 3.41 แลึะร้อยลึะ  
2.02 ตามลึำาดับ แต่ม่ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่  
270 กิโลึกรัม เพิ�มขึ�นจาก 267 กิโลึกรัม 
ในปี็ 2564/65 ร้อยลึะ 1.12 
	 ต่างปรึะเที่ศ
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ ป็ระมาณการ
ผู้ลึผู้ลิึตถัึ�วเห้ลืึองโลึกปี็ 2564/65 ป็ระจำา
เดือนเมษายน 2565 ม่ป็ระมาณ 350.72 
ล้ึานตัน ลึดลึงจาก 367.76 ล้ึานตัน  
ของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 4.63

	 สำถานการึณ์ในต่างปรึะเที่ศ
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐอเมริกา (USDA) 
คาดการณ�ว่า ในปี็การตลึาด 2564/65  
(ณ เดือนเมษายน 2565) สำห้รัฐฯ จะผู้ลิึต 
ถัึ�วเห้ลืึองอย้่ท่ี่� 120.71 ล้ึานตัน แลึะ 
ความต้องการใช้เพื�อสำกัดนำ�ามันอย้่ท่ี่�  
60.30 ล้ึานตัน ซึึ่�งตัวเลึขคงท่ี่�ไม่เป็ล่ึ�ยนแป็ลึง 
จากป็ระมาณการครั�งก่อนในเดือนม่นาคม 
ท่ี่�ผู่้านมา สำำาห้รับการส่ำงออกถัึ�วเห้ลืึอง 
คาดว่าจะอย้ท่่ี่� 57.66 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�น 
จาก 56.88 ล้ึานตัน จากการป็ระมาณ 
ในเดือนม่นาคม เนื�องจากชดเชยการส่ำงออก
ท่ี่�ลึดลึงของบราซิึ่ลึ ด้วยเห้ตุน่�จึงคาดว่า 
สำต็อกสิำ�นปี็อย้่ท่ี่� 7.07 ล้ึานตัน ลึดลึงจาก  
7.77 ล้ึานตัน จากการป็ระมาณในเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมา

ด้ืานรึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ราคาท่ี่�เกษตรกรขายได้ของถัึ�วเห้ลืึอง
ชนิดคลึะในเดือนน่�เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 17.85 บาที่  
ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 19.85 บาที่ ในเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 10.08 แต่ส้ำงขึ�นจาก
กิโลึกรัมลึะ 17.73 บาที่ ในเดือนเด่ยวกัน
ของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.68
 ราคาขายส่ำง ณ ตลึาดกรุงเที่พฯ ของ 
ถัึ�วเห้ลืึองสำกัดนำ�ามันในเดือนน่�เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
20.38 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
20.18 บาที่ ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.99 
แลึะส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 19.63 บาที่  
ในเดือนเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.82 
ต่างปรึะเที่ศ
 ราคาถัึ�วเห้ลืึองซืึ่�อขายล่ึวงห้น้า ณ ตลึาด
ชิคาโก เฉำล่ึ�ยบุชเชลึลึะ 1,678.89 เซึ่นต�  
(20.85 บาที่/กก.) ส้ำงขึ�นจากบุชเชลึลึะ  
1,673.79 (20.62 บาที่/กก.) ในเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.30 แลึะส้ำงขึ�นจาก 
บุชเชลึลึะ 1,468.60 เซึ่นต� (17.01 บาที่/กก.)  
ในเดือนเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 14.32 
 ราคากากถัึ�วเห้ลืึองซืึ่�อขายล่ึวงห้น้า  
ณ ตลึาดชิคาโก เฉำล่ึ�ยตันลึะ 462.68 
ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (15.64 บาที่/กก.)  
ลึดลึงจากตันลึะ 482.01 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  
(16.17 บาที่/กก.) ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ  
4.01 แต่ส้ำงขึ�นจากตันลึะ 410.72 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  
(12.95 บาที่/กก.) ในเดือนเด่ยวกัน 
ของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 12.65
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ถั์�วลิสง
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิต
 ถัึ�วลิึสำง ปี็ 2565/66 คาดการณ�  

ณ เดือนกุมภาพันธี� 2565 (ผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาด

ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึึง มิถุึนายน 2566)  

ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 68,174 ไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 24,530 ตัน  

แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 360 กิโลึกรัม เมื�อเท่ี่ยบกับ 

ปี็ 2564/65 ท่ี่�ม่เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึก 70,265 ไร่  

ผู้ลึผู้ลิึต 25,074 ตัน แลึะผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 357 

กิโลึกรัม พบว่า เนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกแลึะผู้ลึผู้ลิึตลึดลึง  

ร้อยลึะ 2.98 แลึะร้อยลึะ 2.17 ตามลึำาดับ  

แต่ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่เพิ�มขึ�น ร้อยลึะ 0.84

 คิวามเคิลุ่่�อนไหวของราคิาในเด่อน

เมษายน 2565 ม้ดังน้�

	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 ถัึ�วลิึสำงทัี่�งเป็ลืึอกสำด เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  

30.90 บาที่ ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 31.41 บาที่  

ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 1.62 แลึะ

ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 30.46 บาที่ ของเดือน

เมษายน 2564 ร้อยลึะ 1.44

 ถัึ�วลิึสำงทัี่�งเป็ลืึอกแห้้ง เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  

42.22 บาที่ ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 40.99 บาที่  

ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 3.00 แลึะ

ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 50.47 บาที่ ของเดือน

เมษายน 2564 ร้อยลึะ 16.35

	 รึาคาขายส่ำงตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ถัึ�วลิึสำงกะเที่าะเป็ลืึอกชนิดคัดพิเศษ  

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
ห้น่วย : ลึ้านตัน

ปูระเทศ 2563/64 2564/65 อัตราการเติบโต (%)

สำาธีารณรัฐป็ระชาชนจ่น 17.99 18.20 1.17
อินเด่ย 6.70 6.80 1.49
อื�น ๆ 24.86 25.60 2.98

รวม 49.55 50.60 2.12

ท้�มา : Oilseeds : World Market and Trade, Apr 2022

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
ห้น่วย : ล้ึานตัน

รายการ 2563/64 2564/65 อัตราการเติบโต (%)

ผู้ลึผู้ลิึต 49.55 50.60 2.12

นำาเข้า 4.23 3.95 -6.62

ส่ำงออก 4.94 4.65 -5.87

สำกัดนำ�ามัน 19.75 19.89 0.71

สำต็อกป็ลึายปี็ 4.57 4.29 -6.13

ท้�มา : Oilseeds : World Market and Trade, Apr 2022

เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 65.50 บาที่ คงตัวเท่ี่ากับเดือน

ท่ี่�ผู่้านมา แต่ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 57.50 บาที่ 

ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 13.91

 ถัึ�วลิึสำงกะเที่าะเป็ลืึอกชนิดคัดธีรรมดา 

เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 60.50 บาที่ คงตัวเท่ี่ากับเดือน

ท่ี่�ผู่้านมา แต่ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 54.00 บาที่ 

ของเดือนเมษายน 2564 ร้อยลึะ 12.04

ต่างปรึะเที่ศ
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดการณ�ภาวการณ� 

โดย น.สำ.ยุพยง นามวงษา
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปาล์มน��ามัน
การึผลิต
 สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า
ปี็ 2565 ผู้ลึผู้ลิึตป็าลึ�มนำ�ามันเดือนเมษายน
จะม่ป็ระมาณ 1.960 ล้ึานตัน คิดเป็็น
นำ�ามันป็าลึ�มดิบ 0.353 ล้ึานตัน ส้ำงขึ�น 
จากผู้ลึผู้ลิึตป็าลึ�มที่ะลึาย 1.709 ล้ึานตัน  
คิดเป็็นนำ�ามันป็าลึ�มดิบ 0.308 ล้ึานตัน 
ของเดือนม่นาคม คิดเป็็นร้อยลึะ 14.69 
แลึะร้อยลึะ 14.61 ตามลึำาดับ

การึตลาดื
 ราคานำ�ามันป็าลึ�มส้ำงขึ�นห้ลัึงจาก 
ท่ี่�อินโดน่เซ่ึ่ยได้สัำ�งห้้ามการส่ำงออกนำ�ามัน
สำำาห้รับป็ระกอบอาห้ารทัี่�งห้มด ซึึ่�งจะ 
เริ�มดำาเนินการตั�งแต่วันท่ี่� 28 เมษายน  
แลึะจะสิำ�นสุำดจนกว่าปั็ญห้าการขาดแคลึน
นำ�ามันสำำาห้รับป็ระกอบอาห้ารในป็ระเที่ศ
อินโดน่เซ่ึ่ยได้รับการแก้ไขแล้ึว โดยการ
เคลืึ�อนไห้วน่�อาจกระที่บต่ออัตราเงินเฟ้ื้อ
ของอาห้ารทัี่�วโลึกท่ี่�ส้ำงขึ�นแลึะความผัู้นผู้วน
ของตลึาดพืชท่ี่�รุนแรงขึ�นจากสำงคราม

ระห้ว่างรัสำเซ่ึ่ยกับย้เครน โดยราคานำ�ามัน
ป็าลึ�มซืึ่�อขายล่ึวงห้น้าในตลึาดมาเลึเซ่ึ่ย 
ของเดือนกรกฎาคมเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 7  
เป็็น 6,799 ริงกิต ซึึ่�งส้ำงท่ี่�สุำดนับตั�งแต่ 
วันท่ี่� 11 ม่นาคมท่ี่�ผู่้านมา ในขณะท่ี่�ราคา
นำ�ามันป็าลึ�มในบริเวณใกล้ึเค่ยงเพิ�มขึ�น
มากกว่าร้อยลึะ 9 รวมถึึงราคานำ�ามันถัึ�วเห้ลืึอง 
ท่ี่�เป็็นค่้แข่งสำำาคัญของป็าลึ�มนำ�ามัน เพิ�มขึ�น
ร้อยลึะ 1.9 ในตลึาดชิคาโก้ ซึึ่�งใกล้ึระดับ
ส้ำงสุำดกว่าทุี่กครั�งท่ี่�ผู่้านมา

ผู้ลิึตถัึ�วลิึสำงโลึก ปี็ 2564/65 ณ เมษายน  

2565 ม่ผู้ลึผู้ลิึต 50.60 ล้ึานตัน ส้ำงขึ�นจาก  

49.55 ล้ึานตัน ของปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 2.12 

ห้รือคิดเป็็นร้อยลึะ 8.44 ของผู้ลึผู้ลิึตพืชนำ�ามัน

ของโลึก โดยถัึ�วเห้ลืึอง เรป็ซ่ึ่ด แลึะเมล็ึดที่านตะวัน  

ปี็ 2564/65 ม่ป็ริมาณ 350.72 ล้ึานตัน 71.18 

ล้ึานตัน แลึะ 57.31 ล้ึานตัน ตามลึำาดับ 
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ฝ้าย
ในปรึะเที่ศ
	 รึาคา
 ราคาฝ้ึายดอกทัี่�งเมล็ึดชนิดคลึะ 
ท่ี่�เกษตรกรขายได้เดือนน่�ไม่ม่รายงานราคา

ต่างปรึะเที่ศ	
	 การึผลิต
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดการณ�
ผู้ลึผู้ลิึตฝ้ึายโลึกปี็ 2564/65 ณ เดือน
เมษายน 2565 ม่ป็ริมาณ 26.17 ล้ึานตัน  
เพิ�มขึ�นจาก 24.34 ล้ึานตันของปี็ 2563/64 
ร้อยลึะ 7.52
	 การึค้า	
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐฯ คาดการณ�
ความต้องการใช้ฝ้ึายโลึก ปี็ 2564/65  
ม่ป็ริมาณ 27.01 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก  
26.56 ล้ึานตัน ของปี็ 2563/64 ร้อยลึะ  
1.69 ด้านการนำาเข้า ม่ป็ริมาณ 9.97 ล้ึานตัน  
ลึดลึงจาก 10.68 ล้ึานตัน ของปี็ 2563/64 
ร้อยลึะ 6.65 ด้านการส่ำงออก ม่ป็ริมาณ  
9.98 ล้ึานตัน ลึดลึงจาก 10.57 ล้ึานตัน 
ของปี็ 2563/64 ร้อยลึะ 5.58

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนเมษายน	2565)	
ห้น่วย : ลึ้านตัน

รายการ ปีู 2563/64 ปีู 2564/65 ผู้ลุ่ต�างร�อยลุ่ะ

สำต็อกต้นปี็ 21.13 19.02 -9.99 
ผู้ลึผู้ลิึต 24.34 26.17 7.52 
นำาเข้า 10.68 9.97 -6.65 

ใช้ในป็ระเที่ศ 26.56 27.01 1.69 
ส่ำงออก 10.57 9.98 -5.58 

สำต็อกป็ลึายปี็ 19.02 18.15 -4.57 

ท้�มา : Cotton World markets and trade, USDA ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565

ความเคลื�อนไหวของรึาคาฝ้้าย
ในตลาดืโลกปรึะจำาเดืือนเมษายน	
2565	สำรุึปได้ืดัืงน่�
 ราคาซืึ่�อ-ขายล่ึวงห้น้าเพื�อส่ำงมอบเดือน
พฤษภาคม 2565 ที่ำาสัำญญาเดือนเมษายน  
เฉำล่ึ�ยป็อนด�ลึะ 138.18 เซึ่นต� (กิโลึกรัมลึะ 
102.96 บาที่) เพิ�มขึ�นจากป็อนด�ลึะ  
125.30 เซึ่นต� (กิโลึกรัมลึะ 92.29 บาที่)  
ของเดือนม่นาคม 2565 ร้อยลึะ 10.28  

(เพิ�มขึ�นในร้ป็เงินบาที่กิโลึกรัมลึะ 10.67 บาที่)  
แลึะเพิ�มขึ�นจากป็อนด�ลึะ 84.33 เซึ่นต�  
(กิโลึกรัมลึะ 58.57 บาที่) ของเดือนเมษายน  
2564 ร้อยลึะ 63.86 (เพิ�มขึ�นในร้ป็เงินบาที่
กิโลึกรัมลึะ 44.39 บาที่)

โดย นายเอกพัฒน� วิรัตน�พงษ� 
  น.สำ.สำุดารัตน� ผู้ลึพิบ้ลึย�

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อุ้อุยโรงงาน
และน��าตาล
ในปรึะเที่ศ
 ไม่ม่รายงาน  

ต่างปรึะเที่ศ	
 พื�นท่ี่�อ้อยของบราซิึ่ลึลึดลึงตั�งแต่  
2559/2560 แลึะส้ำญเส่ำยพื�นท่ี่�เพาะป็ล้ึกอ่ก  

จากกิโลึกรัมลึะ 32.07 บาที่ ในเดือน
เด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 67.38 
 ราคานำ�ามันป็าลึ�มดิบซืึ่�อขายล่ึวงห้น้า  
ณ ตลึาดมาเลึเซ่ึ่ยเฉำล่ึ�ยตันลึะ 6,721.29 ริงกิต  
(54.05 บาที่/กก.) ลึดลึงจากตันลึะ 
6,973.17 ริงกิต (56.04 บาที่/กก.)  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.61 แต่ส้ำงขึ�น
จากตันลึะ 4,284.53 ริงกิต (33.05 บาที่/กก.)  
ในเดือนเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 56.87 
 ราคานำ�ามันป็าลึ�มดิบซืึ่�อขายล่ึวงห้น้า  
ณ ตลึาดรอตเตอร�ดัม เฉำล่ึ�ยตันลึะ  

โดย น.สำ.ยุพยง นามวงษา
นางอัมพิกา เพชรเสำถ่ึยร

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

1,685.00 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (56.96 บาที่/กก.)  
ลึดลึงจากตันลึะ 1,882.00 ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ  
(62.83 บาที่/กก.) ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ  
10.47 แต่ส้ำงขึ�นจากตันลึะ 1,191.50 
ดอลึลึาร�สำห้รัฐฯ (37.56 บาที่/กก.)  
ในเดือนเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 41.42 

3.5% ห้รือ 300,000 เฮิคแตร� ในปี็  
2564/2565 (เมษายน-ม่นาคม) ให้้กับ 
ข้าวโพดแลึะถัึ�วเห้ลืึอง เนื�องจากพื�นท่ี่� 
ท่ี่�ลึดลึงแลึะสำภาพอากาศท่ี่�ไม่เอื�ออำานวย  
บราซิึ่ลึจึงผู้ลิึตนำ�าตาลึได้ 35.05 ล้ึานตัน 
ลึดลึง 15% แลึะเอที่านอลึ 26.78 พันล้ึานลิึตร  
ลึดลึง 10% จากอ้อยทัี่�งห้มด 585.2 ล้ึานตัน  
ซึึ่�งลึดลึง 11% ทัี่�งน่�บราซิึ่ลึส่ำงออกนำ�าตาลึ 
26 ล้ึานตัน ลึดลึง 19% แลึะเอที่านอลึ  

รึาคา
 ราคาผู้ลึป็าลึ�มทัี่�งที่ะลึายท่ี่�เกษตรกร
ขายได้เดือนน่� เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 9.87 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 9.57 บาที่ ในเดือน
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.13 แลึะส้ำงขึ�นจาก
กิโลึกรัมลึะ 4.75 บาที่ ในเดือนเด่ยวกัน
ของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 107.79 
 ราคาขายส่ำงนำ�ามันป็าลึ�มดิบ ณ ตลึาด
กรุงเที่พฯ เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 53.68 บาที่  
ลึดลึงจากกิโลึกรัมลึะ 54.12 บาที่  
ในเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.81 แต่ส้ำงขึ�น

1.8 พันล้ึานลิึตร ลึดลึง 39% ตามลึำาดับ
 โรงงานนำ�าตาลึในรัฐมห้าราษฏิระ 
ของอินเด่ย ซึึ่�งป็กติจะต้องจัดการ 
ขนส่ำงอ้อย สำำาห้รับเกษตรกร ได้ขอให้้
เกษตรกรจัดระเบ่ยบการตัดแลึะขนส่ำง 
ด้วยตนเองสำำาห้รับอ้อยท่ี่�เห้ลืึอ 7.2-8.0 ล้ึานตัน 
 สำมาคมนำ�าตาลึของจ่น รายงานว่า  
ในเดือนม่นาคม จ่นนำาเข้านำ�าเชื�อม
 106,000 ตัน เพิ�มขึ�นเกือบ 80,000 ตัน
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เด่อนกำาหนดราคิา ราคิาสุ้งสุ่ด ราคิาตำ�าสุ่ด ราคิาปิูดเม่�อวันท้� 21 เม.ย. 65 ราคิาปิูดเม่�อวันท้� 21 ม้.คิ. 65 เปูลุ้่�ยนแปูลุ่ง เพิึ�ม(+),ลุ่ด(-)

พ.ค.-65 19.94 19.57 19.87 19.28 +0.59

ก.ค.-65 19.86 19.49 19.81 19.16 +0.65

ต.ค.-65 19.95 19.61 19.93 19.18 +0.75

ม่.ค.-66 20.20 19.87 20.19 19.34 +0.85

พ.ค.-66 19.44 19.13 19.43 18.51 +0.92

ก.ค.-66 18.88 18.58 18.87 17.88 +0.99

ต.ค.-66 18.50 18.19 18.48 17.46 +1.02

ม่.ค.-67 18.47 18.18 18.47 17.43 +1.04

พ.ค.-67 17.75 17.49 17.75 16.92 +0.83

ก.ค.-67 17.25 17.00 17.24 16.61 +0.63

ต.ค.-67 17.05 16.85 17.03 16.58 +0.45

ม่.ค.-68 17.09 16.94 17.07

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เด่อนกำาหนดราคิา ราคิาสุ้งสุ่ด ราคิาตำ�าสุ่ด ราคิาปิูดเม่�อวันท้� 21 เม.ย. 65 ราคิาปิูดเม่�อวันท้� 21 ม้.คิ. 65 เปูลุ้่�ยนแปูลุ่ง เพิึ�ม(+),ลุ่ด(-)

พ.ค.-65 542.60 533.20 541.10 549.40 -8.30

สำ.ค.-65 535.80 527.10 535.00 531.70 +3.30

ต.ค.-65 531.30 523.20 530.60 518.40 +12.20

ธี.ค.-65 527.10 519.70 526.90 513.50 +13.40

ม่.ค.-66 518.60 511.20 518.60 508.20 +10.40

พ.ค.-65 510.60 503.40 510.60 498.80 +11.80

สำ.ค.-66 501.50 494.80 501.50 487.60 +13.90

ต.ค.-66 499.00 499.00 499.00 477.20 +21.80

ยางพารา
การึผลิต
 ผู้ลึผู้ลิึตยางพาราของไที่ยในช่วงระห้ว่าง
เดือนมกราคม - ม่นาคม ปี็ 2565 ม่ป็ริมาณ  
1.071 ล้ึานตัน (1.087 ล้ึานตันยางดิบ)  
เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.23 เมื�อเท่ี่ยบกับช่วงเด่ยวกัน 
ของปี็ 2564 ท่ี่�ม่ผู้ลึผู้ลิึต 1.058 ล้ึานตัน  
(1.074 ล้ึานตันยางดิบ) โดยช่วงท่ี่�ผู้ลึผู้ลิึต
ออกส่้ำตลึาดมากของปี็ 2565 คาดว่า 

อย้่ในช่วงเดือนสิำงห้าคม – ธัีนวาคม  
โดยม่ผู้ลึผู้ลิึตออกส่้ำตลึาดร้อยลึะ 54.10 
ของป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตทัี่�งปี็ ที่างด้านการผู้ลิึต
ยางพาราในภาพรวมของโลึก สำมาคมป็ระเที่ศ
ผู้้้ผู้ลิึตยางธีรรมชาติ (ANRPC) คาดการณ�ว่า
ในปี็ 2565 ผู้ลึผู้ลิึตยางพาราโลึกม่ป็ระมาณ 
14.292 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจากปี็ 2564  
ร้อยลึะ 2.26 ท่ี่�ม่ป็ริมาณ 13.976 ล้ึานตัน 

การึตลาดื
 การส่ำงออกยางพาราของไที่ย 
ในช่วงระห้ว่างเดือนมกราคม - ม่นาคม 2565  
ม่ป็ริมาณ 1.118 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 5.37  
จาก 1.061 ล้ึานตันของปี็ 2564 ที่างด้าน
ความต้องการใช้ยางพาราในภาพรวม 
ของโลึกANRPC คาดการณ�ว่าในปี็ 2565  
ม่ความต้องการใช้ยางป็ระมาณ 14.643 ล้ึานตัน  
เพิ�มขึ�นจากปี็ 2564 ร้อยลึะ 2.18  
ท่ี่�ม่ป็ริมาณ 14.330 ล้ึานตัน

โดย น.สำ.สุำดารินที่ร� รอดมณ่ 
น.สำ.สุำดารัตน� ผู้ลึพิบ้ลึย�

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

จากปี็ก่อนห้น้า ในขณะท่ี่�การนำาเข้านำ�าตาลึ 
ลึดลึง 38% เมื�อเท่ี่ยบกับปี็ท่ี่�แล้ึว ขณะท่ี่� 
ข้อม้ลึของศุลึกากรจ่น ระบุว่า ในเดือนม่นาคม  

จ่นนำาเข้านำ�าตาลึจากอินเด่ย 26,800 ตัน
 เพิ�มขึ�น 514% แลึะจากไที่ย 11,200 ล้ึาน
ตัน เพิ�มขึ�น 272% จากปี็ก่อน
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รึาคา
 1. ราคิาท้�เกษตรกรขายได�เฉลุ้่�ยทั�งปูระเทศ 
 1) ยางแผู่้นดิบคุณภาพท่ี่� 1 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 62.20 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก  
61.52 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 
0.68 บาที่ ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.11 
 2) ยางแผู่้นดิบคุณภาพท่ี่� 2 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 61.70 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก  
61.02 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 
0.68 บาที่ ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.11
 3) ยางแผู่้นดิบคุณภาพท่ี่� 3 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 61.20 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก  
60.52 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 
0.68 บาที่ ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.12
 4) ยางก้อนคลึะ ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 
26.21 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก 25.94 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 0.27 บาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 1.04
 5) เศษยางคลึะ ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
24.74 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก 24.72 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 0.02 บาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 0.08
 6) นำ�ายางสำดคลึะ ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
59.18 บาที่ ลึดลึงจาก 60.93 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 1.75 บาที่ 
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 2.87

 2. ราคิาสุ�งออก เอฟ.โอ.บ้.  
ซ่ื้�อขายลุ่�วงหน�าสุ�งมอบเด่อนพึฤษภาคิม 2565 
 ณ์ ท�าเร่อกร่งเทพึ 
 1) ยางแผู่้นรมควันชั�น 1 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 79.01 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก 75.47 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 3.54 บาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 4.69
 2) ยางแผู่้นรมควันชั�น 3 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 77.86 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก 74.32 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 3.54 บาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 4.76
 3) ยางแท่ี่ง (STR20) ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
57.84 บาที่ ลึดลึงจาก 58.88 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 1.04 บาที่ 
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 1.77
 4) นำ�ายางข้น ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 
51.79 บาที่ ลึดลึงจาก 53.08 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 1.29 บาที่ 
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 2.43
 ณ์ ท�าเร่อสุงขลุ่า 
 1) ยางแผู่้นรมควันชั�น 1 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 78.76 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก  
75.22 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 
3.54 บาที่ ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 4.71
 2) ยางแผู่้นรมควันชั�น 3 ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 77.61 บาที่ เพิ�มขึ�นจาก 74.07 บาที่  

ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 3.54 บาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 4.78
 3) ยางแท่ี่ง (STR20) ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
57.59 บาที่ ลึดลึงจาก 58.63 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 1.04 บาที่ 
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 1.77
 4) นำ�ายางข้น ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
51.54 บาที่ ลึดลึงจาก 52.83 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา กิโลึกรัมลึะ 1.29 บาที่ 
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 2.44
 3. ราคิายางแผู้�นรมคิวันชั้�น 3  
ในตลุ่าดลุ่�วงหน�าต�างปูระเทศ 
 1) ราคาซืึ่�อขายล่ึวงห้น้าตลึาดสิำงคโป็ร�  
เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 212.63 เซึ่นต�สำห้รัฐฯ  
(71.26 บาที่) ลึดลึงจาก 216.72 เซึ่นต�สำห้รัฐฯ  
(71.47 บาที่) ของเดือนท่ี่�ผู่้านมากิโลึกรัมลึะ 
4.09 เซึ่นต�สำห้รัฐฯ ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 1.89
 2) ราคาซืึ่�อขายล่ึวงห้น้าตลึาดโตเก่ยว  
เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 259.05 เยน (68.23 บาที่) 
เพิ�มขึ�นจาก 250.83 เยน (69.26 บาที่)  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมากิโลึกรัมลึะ 8.22 เยน 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 3.28

โดย นายที่ินกร เพชรสำ้งเนิน
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

กาแฟ่
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิต
 เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึรวมทัี่�งป็ระเที่ศคาดว่าเพิ�มขึ�น  
เนื�องจากเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึกาแฟื้พันธุี�โรบัสำต้า  
แลึะพันธุี�อาราบิก้าเพิ�มขึ�น สำำาห้รับผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่ 
ทัี่�งสำองพันธุี�คาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึกาแฟื้
พันธุี�โรบัสำต้าคาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�องจากต้นกาแฟื้ 
ท่ี่�ป็ล้ึกเมื�อปี็ 2561 เริ�มให้้ผู้ลึได้ในปี็น่� ส่ำวน
ผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่กาแฟื้พันธุี�โรบัสำต้าคาดว่าเพิ�มขึ�น  
เนื�องจากต้นกาแฟื้อย้ใ่นช่วงอายุท่ี่�ให้้ผู้ลึผู้ลิึตส้ำง  
รวมทัี่�งเกษตรกรด้แลึด่ ป็ระกอบกับปี็น่�ได้รับ 
นำ�าฝึนด่ จึงออกดอกแลึะติดเป็็นผู้ลึมากกว่าปี็ท่ี่�แล้ึว 
 สำำาห้รับเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึกาแฟื้พันธุี�อาราบิก้า 
คาดว่าเพิ�มขึ�น จากต้นกาแฟื้ท่ี่�ป็ล้ึกเมื�อปี็ 2561 
เริ�มให้้ผู้ลึได้ในปี็น่� โดยเฉำพาะแห้ล่ึงผู้ลิึตที่าง 
ภาคเห้นือ เช่น จังห้วัดเช่ยงราย น่าน แม่ฮ่ิองสำอน  
โดยเกษตรกรป็ล้ึกเพิ�มในสำวนผู้ลึไม้แลึะพื�นท่ี่�ว่าง  
เนื�องจากราคากาแฟื้พันธุี�อาราบิก้าท่ี่�เกษตรกร
ขายได้เมื�อปี็ 2560 ม่ราคาด่ ป็ระกอบกับ 

ภาครัฐส่ำงเสำริม ให้้ป็ล้ึกกาแฟื้เป็็นพืชที่างเลืึอก  
ส่ำวนผู้ลึผู้ลิึตต่อไร่กาแฟื้พันธุี�อาราบิก้าคาดว่า
เพิ�มขึ�น เนื�องจากปี็น่�ฝึนมาเร็ว ต้นกาแฟื้ 
เริ�มติดผู้ลึแล้ึวได้รับนำ�าฝึนท่ี่�เพ่ยงพอ ที่ำาให้้ 
การเจริญเติบโตของผู้ลึกาแฟื้สำมบ้รณ�ด่มากกว่า
ปี็ท่ี่�ผู่้านมา
 ภาคิเหน่อ เป็็นแห้ล่ึงป็ล้ึกกาแฟื้พันธุี� 
อาราบิก้า เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�นทัี่�งสำองพันธุี�  
จากต้นกาแฟื้ท่ี่�ป็ล้ึกในปี็ 2561 เริ�มให้้ผู้ลึได้ 
ในปี็น่� เช่น จังห้วัดเช่ยงราย ลึำาป็าง น่าน  
แม่ฮ่ิองสำอน เป็็นต้น โดยเกษตรกรป็ล้ึกเพิ�ม  
ในสำวนผู้ลึไม้แลึะพื�นท่ี่�ว่าง เพราะราคากาแฟื้
พันธุี�อาราบิก้าท่ี่�เกษตรกรขายได้เมื�อปี็ 2560  
ม่ราคาด่ ป็ระกอบกับภาครัฐส่ำงเสำริมให้้ป็ล้ึก
กาแฟื้เป็็นพืชที่างเลืึอก ส่ำวนผู้ลึผู้ลิึตต่อเนื�อ 
ท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�องจากสำภาพอากาศ
เอื�ออำานวย ม่ป็ริมาณนำ�าฝึนเพ่ยงพอ ไม่กระที่บ
แล้ึงเห้มือนปี็ท่ี่�ผู่้านมา ที่ำาให้้ต้นกาแฟื้สำมบ้รณ�
ออกดอกติดผู้ลึมากกว่าปี็ท่ี่�ผู่้านมา ผู้ลึผู้ลิึต
กาแฟื้จะเก็บเก่�ยวมากช่วงเดือนธัีนวาคม 2564 
– เดือนกุมภาพันธี� 2565

 ภาคิตะวันออกเฉ้ยงเหน่อ เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึ 
คาดว่าเพิ�มขึ�นจากการป็ล้ึกให้ม่ในปี็ 2561 เริ�มให้้ผู้ลึ 
ในปี็น่� สำำาห้รับผู้ลึผู้ลิึตต่อเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่า 
เพิ�มขึ�น เนื�องจากสำภาพอากาศเอื�ออำานวย  
ม่ป็ริมาณนำ�าฝึนเพ่ยงพอ ที่ำาให้้ต้นกาแฟื้สำมบ้รณ�  
ออกดอกติดผู้ลึมากกว่าปี็ท่ี่�ผู่้านมา โดยผู้ลึผู้ลิึต
กาแฟื้จะเกบ็เก่�ยวมากชว่งเดือนธัีนวาคม 2564 –  
เดือนกุมภาพันธี� 2565
 ภาคิกลุ่าง เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�น 
เนื�องจากกาแฟื้ท่ี่�ป็ล้ึกในปี็ 2561 เริ�มให้้ผู้ลึในปี็น่�
 ผู้ลึผู้ลิึตต่อเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�องจาก
แห้ล่ึงผู้ลิึตจังห้วัดป็ระจวบค่ร่ขันธี� กาญจนบุร่  
ผู้ลึผู้ลิึตเพิ�มขึ�น จากสำภาพอากาศเอื�ออำานวย 
ต่อการติดดอกออกผู้ลึ ยกเว้นในจังห้วัด
ฉำะเชิงเที่รา จันที่บุร่ ตราด ระยอง แลึะชลึบุร่  
แบ่งสัำดส่ำวนการป็ล้ึกกาแฟื้เป็็น 30% ป็ล้ึกในไร่  
แลึะ 70% ป็ล้ึกแซึ่มในสำวนทุี่เร่ยน ต้นกาแฟื้ 
ท่ี่�ป็ล้ึกในไร่ ไม่ได้รับการด้แลึจากเกษตรกร  
ผู้ลึผู้ลิึตต่อเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึจึงลึดลึง โดยผู้ลึผู้ลิึตกาแฟื้
จะเก็บเก่�ยวมากช่วงเดือนธัีนวาคม 2564 – 
เดือนกุมภาพันธี� 2565
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 ภาคิใต� เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�องจาก
กาแฟื้ท่ี่�ป็ล้ึกในปี็ 2561 เริ�มให้้ผู้ลึในปี็น่� สำำาห้รับ
ผู้ลึผู้ลิึตต่อเนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึคาดว่าเพิ�มขึ�น เนื�องจาก
สำภาพอากาศเอื�ออำานวยในช่วงกาแฟื้ออกดอก  
ที่ำาให้้กาแฟื้ติดผู้ลึด่กว่าปี็ท่ี่�ผู่้านมา ต้นกาแฟื้ 
จะได้รับนำ�าเพ่ยงพอ ภาพรวมผู้ลึผู้ลิึตจึงเพิ�มขึ�น  
โดยผู้ลึผู้ลิึตกาแฟื้จะเก็บเก่�ยวมากช่วงเดือน
ธัีนวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธี� 2565
 การึตลาดืและรึาคา 
 คาดว่า ราคาเมล็ึดกาแฟื้จะใกล้ึเค่ยงกับ 
ปี็ท่ี่�ผู่้านมา จากป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตโลึกท่ี่�เพิ�มขึ�น 
แลึะภาวะเศรษฐกิจโลึกท่ี่�ซึ่บเซึ่า สำำาห้รับการ 
ส่ำงออกจะลึดลึงจากปี็ท่ี่�ผู่้านมาเล็ึกน้อย  
เนื�องจากผู้ลึผู้ลิึตภายในป็ระเที่ศลึดลึง  
ส่ำวนการนำาเข้าเมล็ึดกาแฟื้ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น 
จากปี็ท่ี่�ผู่้านมาเล็ึกน้อยจากความต้องการ 
บริโภคภายในป็ระเที่ศ แลึะนำามาแป็รร้ป็ 
เป็็นผู้ลิึตภัณฑ์�เพื�อส่ำงออก ป็ระกอบกับผู้ลึผู้ลิึต
ในป็ระเที่ศลึดลึง
	 ความต้องการึใช้เมล็ดืกาแฟ 
ของไที่ยในป	ี2564
 สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงาน
ความต้องการใช้เมล็ึดกาแฟื้ของโรงงานแป็รร้ป็
ในป็ระเที่ศ ในช่วง 5 ปี็ท่ี่�ผู่้านมา ในปี็ 2564  
ม่ป็ริมาณ 86,701 ตัน เพิ�มขึ�นจาก 85,234 ตัน  
ของปี็ 2560 ป็ริมาณ 1,467 ตัน ห้รือเพิ�มขึ�น
ร้อยลึะ 0.71 เนื�องจากความต้องการ 
ของโรงงานแป็รร้ป็เพิ�มขึ�น ทัี่�งเพื�อการบริโภค
ภายในป็ระเที่ศแลึะเพื�อการส่ำงออก
	 การึค้า
 การส่ำงออกเมล็ึดกาแฟื้แลึะกาแฟื้สำำาเร็จร้ป็  
2 เดือนแรกของปี็ 2565 (มค. –กพ.) เมื�อเท่ี่ยบกับ 
ปี็ท่ี่�ผู่้านมา ม่ป็ริมาณการส่ำงออกเมล็ึดกาแฟื้ดิบ  
0.08 ตัน ม้ลึค่า 0.04 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ  
99.60 แลึะร้อยลึะ 98.73 ตามลึำาดับ ส่ำวนการ
ส่ำงออกเมล็ึดกาแฟื้คั�ว ม่ป็ริมาณ 2.30 ตัน  
ม้ลึค่า 0.99 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ 90.94 

แลึะร้อยลึะ 79.16 ตามลึำาดับ สำำาห้รับกาแฟื้
สำำาเร็จร้ป็ม่ป็ริมาณการส่ำงออก 148.64 ตัน  
ม้ลึค่า 41.31 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ 79.24 
แลึะร้อยลึะ 71.73 ตามลึำาดับ แลึะกาแฟื้
สำำาเร็จร้ป็ผู้สำม ม่ป็ริมาณการส่ำงออก 3,207.16 ตัน  
ลึดลึงร้อยลึะ 0.71 ม้ลึค่า 443.96 ล้ึานบาที่ 
เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 29.17 ตามลึำาดับ
 การนำาเข้าเมล็ึดกาแฟื้แลึะกาแฟื้สำำาเร็จร้ป็  
2 เดือนแรกของปี็ 2565 (มค. –กพ.) เมื�อเท่ี่ยบ
กับปี็ท่ี่�ผู่้านมา ม่ป็ริมาณการนำาเข้าเมล็ึดกาแฟื้ดิบ  
11.23 ตัน ม้ลึค่า 2.21 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ  
97.74 แลึะลึดลึงร้อยลึะ 90.87 ส่ำวนการ 
นำาเข้าเมล็ึดกาแฟื้คั�ว ม่ป็ริมาณ 87.21 ตัน  
ม้ลึค่า 48.89 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ 67.21 
แลึะร้อยลึะ 42.48 ตามลึำาดับ สำำาห้รับกาแฟื้
สำำาเร็จร้ป็ม่ป็ริมาณนำาเข้า 51.34 ตัน ม้ลึค่า  
21.77 ล้ึานบาที่ ลึดลึงร้อยลึะ 98.75 แลึะ 
ร้อยลึะ 95.57 ตามลึำาดับ แลึะกาแฟื้สำำาเร็จร้ป็ผู้สำม  
ม่ป็ริมาณการนำาเข้า 1,346.51 ตัน  
ม้ลึค่า 210.17 ล้ึานบาที่ เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 449.39 
แลึะร้อยลึะ 93.58 ตามลึำาดับ

ต่างปรึะเที่ศ
	 ผลผลิตกาแฟของโลก
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐอเมริกา (USDA) 
รายงานผู้ลึผู้ลิึตกาแฟื้โลึกปี็ 2563/64 ม่ป็ริมาณ 
10.55 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 9.66 ล้ึานตัน  
ของปี็ 2559/60 ร้อยลึะ 2.37 

ปีู
คิวามต�องการใช้�

เมล็ุ่ดกาแฟของโรงงาน (ตัน)

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,471

2564 86,701

อัตราเพิึ�ม 
(ร�อยลุ่ะ)

0.71

2565* 89,208

หมายเหต่* : ป็ระมาณการ

 บราซิื้ลุ่ ผู้้้ผู้ลิึตกาแฟื้อันดับ 1 ของโลึก  
ในปี็ 2563/64 ม่ผู้ลึผู้ลิึต 4.19 ล้ึานตัน  
เพิ�มขึ�น 3.37 ล้ึานตัน ในปี็ 2559/60 ห้รือ 
เพิ�มขึ�นร้อยลึะ 6.01 
 เว้ยดนาม ผู้้้ผู้ลิึตกาแฟื้อันดับ 2 ของโลึก  
แลึะเป็็นผู้้้ผู้ลิึตกาแฟื้พันธุี�โรบัสำตาอันดับ 1  
ของโลึก ม่ผู้ลึผู้ลิึตกาแฟื้ปี็ 2563/64 ป็ริมาณ 
1.74 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 1.60 ล้ึานตัน  
ในปี็ 2559/60 ห้รือเพิ�มขึ�น ร้อยลึะ 2.36 
	 การึส่ำงออกกาแฟของโลก
  กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐอเมริกา รายงานการ
ส่ำงออกกาแฟื้โลึกปี็ 2563/64 ม่ 8.54 ล้ึานตัน  
เพิ�มขึ�นจาก 7.99 ล้ึานตัน ในปี็ 2559/60  
ร้อยลึะ 1.69 ป็ระเที่ศท่ี่�ส่ำงออกมากท่ี่�สุำดได้แก่ 
บราซิึ่ลึ ม่การส่ำงออกในปี็ 2563/64 ป็ริมาณ 
2.70 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 1.98 ล้ึานตัน  
ของปี็ 2559/60 ร้อยลึะ 9.41 เนื�องจากป็ริมาณ
ผู้ลึผู้ลิึตเพิ�มขึ�น รองลึงมา ป็ระเที่ศเว่ยดนาม  
ม่การส่ำงออก ป็ริมาณ 1.54 ล้ึานตัน ลึดลึงจาก 
1.59 ล้ึานตัน ของปี็ 2559/60 ร้อยลึะ 1.50 
	 ความต้องการึใช้กาแฟของโลก
 กระที่รวงเกษตรสำห้รัฐอเมริกา รายงาน
ความต้องการใช้กาแฟื้ของโลึกปี็ 2563/64  
ม่ 9.79 ล้ึานตัน เพิ�มขึ�นจาก 9.32 ล้ึานตัน 
ของปี็ 2559/60 ร้อยลึะ 1.10

รึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ไม่ม่ราคา เนื�องจากห้มดฤด้การผู้ลิึต

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2559/60	–	2564/65
ห้น่วย : ลึ้านตัน

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

บราซิึ่ลึ 3.37 3.13 3.99 3.63 4.19 6.01 3.38

เว่ยดนาม 1.60 1.76 1.82 1.88 1.74 2.36 1.85

โคลัึมเบ่ย 0.88 0.83 0.83 0.85 0.86 -0.22 0.85

อินโดน่เซ่ึ่ย 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64

เอธิีโอเปี็ย 0.42 0.42 0.44 0.45 0.46 2.54 0.46

ฮิอนด้รัสำ 0.45 0.46 0.45 0.34 0.37 -6.70 0.33

ย้กันดา 0.29 0.28 0.28 0.33 0.36 6.15 0.36

อินเด่ย 0.31 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.64 0.32

เม็กซิึ่โก 0.20 0.24 0.21 0.22 0.21 0.11 0.22

เป็ร้ 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20 -5.13 0.24

อื�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

ท้�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
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โดย น.สำ.ณัฐวณ่ ยมโชติ
   น.สำ.วิชชุพร สำุขเจริญ

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พริกไทย
การึผลิต
 ผู้ลึผู้ลิึตพริกไที่ยปี็ 2565 ม่เนื�อท่ี่�ให้้ผู้ลึ  
1,718 ไร่ ผู้ลึผู้ลิึต 1,055 ตัน พื�นท่ี่�แลึะ
ป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตโดยรวมในปี็น่� ม่ป็ริมาณ 
ใกล้ึเค่ยงกลัึบปี็ท่ี่�ผู่้านมา ขณะน่�เกษตรกร 
ได้เก็บเก่�ยวผู้ลึผู้ลิึตไป็แล้ึวป็ระมาณ 90 % 

การึตลาดื
 การซืึ่�อขายพริกไที่ยยังคงที่รงตัว  
โดยราคาพริกไที่ยม่แนวโน้มลึดลึง เนื�องจาก 
ม่การนำาเข้าพริกไที่ยจาก กัมพ้ชา แลึะเว่ยดนาม 
เพิ�มขึ�น ราคาพริกไที่ยดำา - คลึะ จังห้วัด
จันที่บุร่ เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 70 - 100 บาที่  
พริกไที่ยขาว-ด่ เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 160 - 200 บาที่  
ส่ำวนพริกไที่ยอ่อนเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 40 - 70 บาที่
 ในปี็ 2565 ( ม.ค. – ก.พ.) ไที่ยส่ำงออก
พริกไที่ย ป็ริมาณ 284 ตัน ม้ลึค่า 63.25 ล้ึานบาที่  
จำาแนกเป็็นพริกไที่ยเม็ดป็ริมาณ 91 ตัน  

ม้ลึค่า 28.98 ล้ึานบาที่ แลึะพริกไที่ยป่็น 
ป็ริมาณ 174 ตัน ม้ลึค่า 34.26 ล้ึานบาที่
  ในปี็ 2564 ( ม.ค. – ธี.ค.) ไที่ยส่ำงออก
พริกไที่ย ป็ริมาณ 1,103 ตัน ม้ลึค่า 186.74 
ล้ึานบาที่ จำาแนกเป็็นพริกไที่ยเม็ดป็ริมาณ  
494 ตัน ม้ลึค่า 106.67 ล้ึานบาที่ แลึะพริกไที่ยป่็น  
ป็ริมาณ 548 ตัน ม้ลึค่า 80.08 ล้ึานบาที่ 
ราคาในป็ระเที่ศไที่ย

รึาคาในปรึะเที่ศไที่ย
 คิวามเคิลุ่่�อนไหวของราคิาพึริกไทย
ปูระจำาเด่อนเมษายน 2565 ม้ดังน้� 
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 สำำาห้รับเดือนเมษายน 2565 พริกไที่ย 
ดำา - คลึะ ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 150 บาที่  
ราคาเพิ�มขึ�นจากเดือนท่ี่�ผู่้านมา เพิ�มขึ�น 
ร้อยลึะ 2.63 แลึะพริกไที่ยขาว - ด่ ราคาเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 200 บาที่ ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับ
เดือนท่ี่�ผู่้านมา
  ราคาเกษตรกรขายได้พริกไที่ยขาว - ด่ 
ปี็ 2564 เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 206.40 บาที่  
เพิ�มขึ�นจากปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 13.69  

โดย สำ่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสำวน
สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปัริมาณการส่งออกเมล็ิดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2559/60	–	2564/65

ห้น่วย : ลึ้านตัน

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

บราซิึ่ลึ 1.98 1.83 2.49 2.42 2.70 9.41 2.11

เว่ยดนาม 1.59 1.79 1.70 1.64 1.54 -1.50 1.73

โคลัึมเบ่ย 0.83 0.76 0.82 0.78 0.83 0.26 0.81

อินโดน่เซ่ึ่ย 0.49 0.48 0.37 0.43 0.46 -2.34 0.47

ย้กันดา 0.28 0.26 0.27 0.32 0.35 6.76 0.35

อินเด่ย 0.37 0.37 0.35 0.31 0.34 -3.40 0.34

ฮิอนด้รัสำ 0.43 0.43 0.41 0.31 0.34 -7.66 0.31

เอธิีโอเปี็ย 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 1.70 0.25

สำห้ภาพยุโรป็ 0.15 0.17 0.18 0.21 0.21 9.25 0.19

เป็ร้ 0.24 0.25 0.26 0.22 0.20 -4.81 0.23

อื�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

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

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปูี ปูริมาณ์ (ลุ่�านตัน)

2559/60 9.32

2560/61 9.63

2561/62 9.95

2562/63 9.74

2563/64 9.79

อัตราเพึิ�ม
(ร�อยลุ่ะ)

1.10

2564/65 9.90

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

 รึาคาในตลาดืต่างปรึะเที่ศ 
ปรึะจำาเดืือนเมษายน	2565	ม่ดัืงน่�
 ราคาเมล็ึดกาแฟื้ดิบอาราบิก้า  
ตลึาดนิวยอร�กซืึ่�อขายทัี่นท่ี่เฉำล่ึ�ย 265.54  
เซึ่นต�/ป็อนด� (198.90 บาที่/กิโลึกรัม)  
ส้ำงขึ�นจาก 258.49 เซึ่นต�/ป็อนด� (190.38 บาที่/
กิโลึกรัม) ของเดือนก่อนร้อยลึะ 2.67
 ราคาเมล็ึดกาแฟื้ดิบโรบัสำตา ตลึาดนิวยอร�ก
ซืึ่�อขายทัี่นท่ี่�เฉำล่ึ�ย 103.92 เซึ่นต�/ป็อนด�  

* ราคาเกษตรกรขายได้เฉำล่ึ�ย 4 สัำป็ดาห้�

(77.84 บาที่/กิโลึกรัม) ส้ำงขึ�นจาก 103.82  
เซึ่นต�/ป็อนด� (76.46 บาที่/กิโลึกรัม) ของเดือนก่อน 
ร้อยลึะ 0.10

ส่ำวนพริกไที่ยดำา-คลึะ ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
133.51 บาที่ เพิ�มขึ�นจากปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 46.17
	 รึาคาขายตลาดืกรุึงเที่พฯ
  สำำาห้รับเดือนเมษายน 2565 ราคา
ขายส่ำงพริกไที่ยขาว - ด่ ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ  
290.00 บาที่ ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา  
แลึะพริกไที่ยดำา - ด่ ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 
190 บาที่ ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา
  ราคาขายส่ำงพริกไที่ยขาว - ด่ ปี็ 2564 
เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 294.39 บาที่ ราคาลึดลึง
จากปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 14.76 ราคาตำ�าสุำด  
คือ 260 - 360 บาที่/กิโลึกรัม พริกไที่ยดำา-ด่  
ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 195.69 บาที่  
ราคาลึดลึงจากปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 18.46  
ราคาตำ�าสุำด - ส้ำงสุำด คือ 160 - 250 บาที่/กิโลึกรัม  
ส่ำวนพริกไที่ยดำา-รอง ม่ราคาเฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 
315 บาที่ ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับปี็ท่ี่�ผู่้านมา 
ราคาตำ�าสุำด-ส้ำงสุำด คือ 310 - 320 บาที่/กิโลึกรัม
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สับปะรดิ
การึผลิต	
(พยากรึณ์	ณ	ม่นาคม	2565)
 ในช่วงน่�เป็็นช่วงผู้ลึผู้ลิึตสัำบป็ะรดโรงงาน
ออกส่้ำตลึาดตามฤด้กาลึ ขณะท่ี่�สำภาพอากาศ
ในแห้ล่ึงผู้ลิึตห้ลึายพื�นท่ี่�แป็รป็รวน  
ที่ำาให้้ผู้ลึผู้ลิึตบางส่ำวนไม่ได้คุณภาพตาม
ความต้องการของโรงงานแป็รร้ป็ รวมทัี่�ง 
ผู้ลึการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสำโควิด-19  
ส่ำงผู้ลึให้้โรงงานแป็รร้ป็สัำบป็ะรดส่ำวนให้ญ่
ต้องป็รับแผู้นการผู้ลิึตให้้สำอดคล้ึองกับ 
ภาวะตลึาดทัี่�งในแลึะต่างป็ระเที่ศ 

การึค้า
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
48,290 ตัน ม้ลึค่า 2,070.46 ล้ึานบาที่  
ป็ริมาณเพิ�มขึ�นจาก 46,551 ตัน ในเดือน
กุมภาพันธี� 2565 ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 3.74 
ขณะท่ี่�ม้ลึค่าลึดลึงจาก 2,133.81 ล้ึานบาที่  
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 2.97 แลึะเพิ�มขึ�นจาก
ป็ริมาณ 47,243 ตัน ม้ลึค่า 1,836.98 ล้ึานบาที่  
ในเดือนม่นาคม 2564 ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 
2.21 แลึะร้อยลึะ 12.71

	 สัำบปะรึดืกรึะป๋อง	
	 (รึวมรึหัสำ	20082010000		 	
	 และ	20082090000)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
36,079 ตัน ม้ลึค่า 1,380.76 ล้ึานบาที่  
ลึดลึงจาก ป็ริมาณ 36,823 ตัน ม้ลึค่า  
1,545.37 ล้ึานบาที่ ในเดือนกุมภาพันธี� 2565  
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 2.02 แลึะร้อยลึะ 10.65 
แลึะป็ริมาณลึดลึงจาก 37,288 ตัน ในเดือน
ม่นาคม 2564 ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 3.24  
ขณะท่ี่�ม้ลึค่าเพิ�มขึ�นจาก 1,345.94 ล้ึานบาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 2.59 

	 นำ�าสัำบปะรึดื	(รึวมรึหัสำ	20094100000	 
 20094900001	และ	200094900002)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
6,375 ตัน ม้ลึค่า 408.36 ล้ึานบาที่ เพิ�มขึ�น
จากป็ริมาณ 5,391 ตัน ม้ลึค่า 327.76 ล้ึานบาที่  
ในเดือนกุมภาพันธี� 2565 ห้รือเพิ�มขึ�น 
ร้อยลึะ 18.25 แลึะร้อยลึะ 24.59  

โดย สำ่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสำวน
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

แลึะเพิ�มขึ�นจากป็ริมาณ 5,129 ตัน ม้ลึค่า  
244.28 ล้ึานบาที่ ในเดือนม่นาคม 2564 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 24.30 แลึะร้อยลึะ 67.17

	 สัำบปะรึดืท่ี่�ที่ำาไว้ไม่ให้เส่ำยโดืยนำ�าตาล	 
	 (รึหัสำ	2006000002)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
1,560 ตัน ม้ลึค่า 174.81 ล้ึานบาที่ ลึดลึงจาก 
ป็ริมาณ 1,835 ตัน ม้ลึค่า 190.62 ล้ึานบาที่
ในเดือนกุมภาพันธี� 2565 ห้รือลึดลึงร้อยลึะ  
15.02 แลึะร้อยลึะ 8.30 แลึะลึดลึงจาก
ป็ริมาณ 1,878 ตัน ม้ลึค่า 181.07 ล้ึานบาที่  
ในเดือนม่นาคม 2564 ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 
16.96 แลึะร้อยลึะ 3.46

 สัำบปะรึดืแช่แข็ง	(รึหัสำ	08119000001)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
20 ตัน ม้ลึค่า 1.826 ล้ึานบาที่ เพิ�มขึ�นจาก  
0.32 ตัน ม้ลึค่า 0.002 ล้ึานบาที่ ในเดือน
กุมภาพันธี� 2565 ห้รือเพิ�มขึ�น 65 เท่ี่า แลึะ 
88 เท่ี่า แลึะลึดลึงจาก 52 ตัน ม้ลึค่า 3.032 
ล้ึานบาที่ ในเดือนม่นาคม 2564 ห้รือลึดลึง
ร้อยลึะ 60.32 แลึะร้อยลึะ 39.76

	 สัำบปะรึดือบแห้ง	(ท่ี่�ไม่ใช้นำ�าตาล)	
	 (รึหัสำ	08043000002)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
72 ตัน ม้ลึค่า 20.25 ล้ึานบาที่ ป็ริมาณ 
ลึดลึงจาก 111 ตัน ในเดือนกุมภาพันธี� 2565  
ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 35.06 ขณะท่ี่�ม้ลึค่าเพิ�มขึ�น 
จาก 19.13 ล้ึานบาที่ ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 
5.84 แลึะลึดลึงจากป็ริมาณ 94 ตัน ในเดือน

ม่นาคม 2564 ห้รือลึดลึงร้อยลึะ 23.73 
ขณะท่ี่�ม้ลึค่าเพิ�มขึ�นจาก 12.02 ล้ึานบาที่ 
ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 68.43 

 สัำบปะรึดืสำดื	(รึหัสำ	08043000001)
 เดือนม่นาคม 2565 ส่ำงออกป็ริมาณ  
4,182 ตัน ม้ลึค่า 84.44 ล้ึานบาที่ เพิ�มขึ�น
จาก 2,389 ตัน ม้ลึค่า 50.89 ล้ึานบาที่  
ในเดือนกุมภาพันธี� 2565 ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ  
75.07 แลึะร้อยลึะ 65.91 แลึะเพิ�มขึ�นจาก
ป็ริมาณ 2,801 ตัน ม้ลึค่า 50.62 ล้ึานบาที่  
ในเดือนม่นาคม 2564 ห้รือเพิ�มขึ�นร้อยลึะ 
49.33 แลึะร้อยลึะ 66.82

ความเคลื�อนไหวของ
รึาคาสัำบปะรึดืปรึะจำาเดืือน
เมษายน	2565	ม่ดัืงน่� 
 คาดว่า ราคาสัำบป็ะรดโรงงาน 
ท่ี่�เกษตรกรขายได้เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 6.60 บาที่  
ลึดลึงจาก 6.80 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 2.06 แลึะลึดลึงจาก 7.21 บาที่  
ในช่วงเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 9.85
  คาดว่า ราคาสัำบป็ะรดบริโภค 
ท่ี่�เกษตรกรขายได้เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 9.64 บาที่  
ลึดลึงจาก 9.93 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ -2.01 แลึะเพิ�มขึ�นจาก 9.33 บาที่  
ในช่วงเด่ยวกันของปี็ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 1.82

37ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



 ด้านการส่ำงออกเนื�อสุำกรแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน ก.พ. 2565 ม่ป็ริมาณ 41 ตัน ม้ลึค่า  
6.64 ล้ึานบาที่ ลึดลึงจากเดือน ม.ค. 2565 
ม่ป็ริมาณ 114 ตัน ม้ลึค่า 17.48 ล้ึาน  
คิดเป็็นร้อยลึะ 64.04 แลึะ 62.02 ตามลึำาดับ
 สำำาห้รับการส่ำงออกเนื�อสุำกรแป็รร้ป็
เดือน ก.พ. 2565 ม่ป็ริมาณ 302 ตัน  
ม้ลึค่า 73.64 ล้ึานบาที่ ลึดลึงจากเดือน  
ม.ค. 2565 ม่ป็ริมาณ 446 ตัน ม้ลึค่า  
107.53 ล้ึานบาที่ คิดเป็็นร้อยลึะ 32.16 
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แลึะร้อยลึะ 31.51 ตามลึำาดับ ตลึาดส่ำงออก 
ท่ี่�สำำาคัญคือ ญ่�ปุ่็น แลึะฮ่ิองกง

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 สุำกรม่ช่วิตพันธุี�ผู้สำมนำ�าห้นัก 100 
กิโลึกรัมขึ�นไป็ ราคาท่ี่�เกษตรกรขายได้
เฉำล่ึ�ยทัี่�งป็ระเที่ศ กิโลึกรัมลึะ 89.75 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 87.86 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 2.15 โดยแยกเป็็น 
ราคา ดังน่� ภาคเห้นือ กิโลึกรัมลึะ 85.85 บาที่ 
ภาคตะวันออกเฉ่ำยงเห้นือ กิโลึกรัมลึะ  
85.61 บาที่ ภาคกลึาง กิโลึกรัมลึะ 92.21 บาที่  
แลึะภาคใต้ กิโลึกรัมลึะ 89.88 บาที่ 
ส่ำวนราคาล้ึกสุำกรตามป็ระกาศของ 
บริษัที่ ซ่ึ่.พ่. เฉำล่ึ�ยตัวลึะ 3,200 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากตัวลึะ 2,900 บาที่ ของเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 10.34

รึาคาขายส่ำงในตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงสุำกรม่ช่วิต ณ แห้ล่ึงผู้ลิึต
ภาคกลึาง จากกรมการค้าภายใน เฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 92.83 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
88.70 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 4.66

สุกร
สำถานการึณ์การึผลิต 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ในเดือนน่�สำถึานการณ�ตลึาดสุำกร  
ราคาสุำกรท่ี่�เกษตรกรขายได้ลึดลึงจาก 
เดือนท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจากความต้องการ
บริโภคผู้ลึผู้ลิึตเนื�อสุำกรออกส่้ำตลึาดม่อัตรา
ลึดลึง แนวโน้มคาดว่าเดือนห้น้าราคา 
จะที่รงตัวห้รือส้ำงขึ�นเล็ึกน้อย

ไก่เน่�อุ
สำถานการึณ์การึผลิต	 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ
 ในเดือนน่�ราคาไก่เนื�อท่ี่�เกษตรกร 
ขายได้ลึดลึงจากเดือนท่ี่�ผู่้านมา เนื�องจาก
ป็ริมาณผู้ลึผู้ลิึตไก่เนื�อแลึะชิ�นส่ำวนต่างๆ  
ท่ี่�ออกส่้ำตลึาดม่มากกว่าความต้องการของ 
ผู้้้บริโภค แนวโน้มคาดว่าเดือนห้น้าราคา 
จะที่รงตัวห้รือลึดลึงเล็ึกน้อย 
 ด้านการส่ำงออกเนื�อไก่สำดแช่เย็นแช่แข็ง
เดือน ก.พ.2565 ม่ป็ริมาณ 24,993 ตัน  
ลึดลึงจากเดือน ม.ค.2565 ท่ี่�ม่ป็ริมาณ  
26,112 ตัน คิดเป็็นร้อยลึะ 4.29 แลึะ
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่ัไก่
สำถานการึณ์การึผลิต	 
การึค้า	และรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ภาวะตลึาดไข่ไก่เดือนน่� ราคาไข่ไก่ 
ท่ี่�เกษตรกรขายลึดลึงจากเดือนท่ี่�ผู่้านมา  
เนื�องจากความต้องการของผู้้้บริโภค 
ม่น้อยกว่าผู้ลึผู้ลิึตไข่ไก่ในท้ี่องตลึาด  
แนวโน้มคาดว่าเดือนห้น้าราคาที่รงตัว 
ห้รือส้ำงขึ�นเล็ึกน้อย
 ด้านการส่ำงออกไข่ไก่สำด เดือน ก.พ.  
2565 ป็ริมาณ 10.61 ล้ึานฟื้อง  
ม้ลึค่า 39.12 ล้ึานบาที่ ลึดลึงจากเดือน  
ม.ค. 2565 ป็ริมาณ 17.07 ล้ึานฟื้อง  
ม้ลึค่า 54.82 ล้ึานบาที่ คิดเป็็นร้อยลึะ  
37.83 แลึะร้อยลึะ 28.64 ตามลึำาดับ  
ตลึาดส่ำงออกท่ี่�สำำาคัญคือ ฮ่ิองกง สิำงค�โป็ร�  
แลึะเกาห้ล่ึใต้ 

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ราคาไข่ไก่ท่ี่�เกษตรกรขายได้ เฉำล่ึ�ยทัี่�ง
ป็ระเที่ศร้อยฟื้องลึะ 318 บาที่ ส้ำงขึ�น 
ร้อยฟื้องลึะ 307 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 3.58 ภาคเห้นือร้อยฟื้องลึะ  
313 บาที่ ภาคตะวันออกเฉ่ำยงเห้นือ  
ร้อยฟื้องลึะ 306 บาที่ ภาคกลึาง  
ร้อยฟื้องลึะ 323 บาที่ ส่ำวนภาคใต้ 
ไม่ม่รายงาน ส่ำวนราคาล้ึกไก่ไข่ตาม
ป็ระกาศของบริษัที่ ซ่ึ่.พ่. ตัวลึะ  
26.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

ม้ลึค่าการส่ำงออกเดือน ก.พ. 2565 ม่ม้ลึค่า  
2,323.45 ล้ึานบาที่ ส้ำงขึ�นจากเดือน  
ม.ค. 2565 ท่ี่�ม่ม้ลึค่า 2,290.35 ล้ึานบาที่ 
คิดเป็็นร้อยลึะ 1.45 
 ส่ำวนการส่ำงออกไก่แป็รร้ป็ เดือน  
ม.ค. 2565 ป็ริมาณ 54,118 ตัน ม้ลึค่า  
7,662.60 ล้ึานบาที่ เพิ�มขึ�นจากเดือน  
ม.ค. 2565 ป็ริมาณ 52,809 ตัน ม้ลึค่า  
7,533.76 ล้ึานบาที่ คิดเป็็นร้อยลึะ 2.48 
แลึะ ร้อยลึะ 1.71 ตามลึำาดับ ตลึาดส่ำงออก 

ท่ี่�สำำาคัญคือ ญ่�ปุ่็น สำห้ภาพยุโรป็ แลึะเกาห้ล่ึใต้

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ราคาไก่เนื�อท่ี่�เกษตรกรขายได้เฉำล่ึ�ย 
ทัี่�งป็ระเที่ศ กิโลึกรัมลึะ 40.44 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 40.35 บาที่ ของเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.22 โดยแยกเป็็นรายภาค 
ดังน่� ภาคเห้นือ กิโลึกรัมลึะ 32.00 บาที่  
ภาคกลึาง กิโลึกรัมลึะ 41.08 บาที่ ภาคใต้  
กิโลึกรัมลึะ 44.27 บาที่ ส่ำวนราคาล้ึกไก่

รึาคาขายส่ำงในตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไข่ไก่ (เฉำล่ึ�ยเบอร� 0-4)  
ในตลึาดกรุงเที่พฯ จากกรมการค้าภายใน 

เฉำล่ึ�ยร้อยฟื้องลึะ 3.62 บาที่ ส้ำงขึ�นจาก 
ร้อยฟื้องลึะ 3.47 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 4.32

เนื�อตามป็ระกาศของบริษัที่ ซ่ึ่.พ่ ราคา
เฉำล่ึ�ยอย้่ท่ี่�ตัวลึะ 15.50 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับ
เดือนท่ี่�ผู่้านมา

รึาคาขายส่ำงในตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไก่ม่ช่วิตห้น้าโรงฆ่่า  
จากกรมการค้าภายใน เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 41.00 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 39.00 บาที่ ของเดือน 
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 5.13 แลึราคาขายส่ำงไก่สำด 
เฉำล่ึ�ยกิโลึกรัมลึะ 52.50 บาที่ ที่รงตัว
เท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา
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ไขั่เป็ดิ 
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ
 ราคาไข่เป็็ดท่ี่�เกษตรกรขายได้  
เฉำล่ึ�ยทัี่�งป็ระเที่ศ เฉำล่ึ�ยร้อยฟื้องลึะ 368 บาที่ 
ส้ำงขึ�นจากร้อยฟื้องลึะ 365 บาที่ ของเดือน
ท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.82 โดยแยกเป็็นรายภาค 
ดังน่� ภาคเห้นือ ร้อยฟื้องลึะ 392 บาที่ 
ภาคตะวันออกเฉ่ำยงเห้นือ ร้อยฟื้องลึะ  
382 บาที่ ภาคกลึาง ร้อยฟื้องลึะ 335 บาที่  
ภาคใต้ ร้อยฟื้องลึะ 395 บาที่ 

รึาคาขายส่ำงในตลาดืกรุึงเที่พฯ
 ราคาขายส่ำงไข่เป็็ด คลึะ ณ แห้ล่ึงผู้ลิึต
ภาคกลึาง จากกรมการค้าภายใน  
เฉำล่ึ�ยร้อยฟื้องลึะ 3.75 บาที่ ส้ำงขึ�นจาก 
ร้อยฟื้องลึะ 3.65 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 2.74

โคเน่�อุ
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ	
 ราคาโค (ขนาดกลึาง) ท่ี่�เกษตรกรขายได้  
เฉำล่ึ�ยทัี่�งป็ระเที่ศกิโลึกรัมลึะ 99.68 บาที่  
ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ 99.56 บาที่  
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา ร้อยลึะ 0.12 โดยแยก
เป็็นรายภาค ดังน่� ภาคเห้นือ กิโลึกรัมลึะ  
95.90 บาที่ ภาคตะวันออกเฉ่ำยงเห้นือ  
กิโลึกรัมลึะ 103.58 บาที่ ภาคกลึาง
กิโลึกรัมลึะ 90.07 บาที่ แลึะภาคใต้
กิโลึกรัมลึะ 109.29 บาที่
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กระบ่อุ
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ
 ราคากระบือ (ขนาดกลึาง) ท่ี่�เกษตรกร
ขายได้เฉำล่ึ�ยทัี่�งป็ระเที่ศ กิโลึกรัมลึะ  
81.87 บาที่ ส้ำงขึ�นจากกิโลึกรัมลึะ  
81.29 บาที่ ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 0.71  
โดยแยกเป็็นรายภาค ดังน่� ภาคเห้นือ  
กิโลึกรัมลึะ 89.25 บาที่ ภาคตะวันออก-
เฉ่ำยงเห้นือ กิโลึกรัมลึะ 80.44 บาที่  
ส่ำวนภาคกลึางแลึะภาคใต้ ไม่ม่รายงานราคา

รายการ ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65 ก.พึ. 65

(สุำกร)ราคาเกษตรกรขายได้ 75.36 71.80 71.31 69.24 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.86 89.75

ราคาขายส่ำง ณ แห้ล่ึงผู้ลิึต
ภาคกลึาง กรมการค้าภายใน

76.59 75.41 75.20 73.93 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 88.70 92.83

รายการ ก.พึ. 64 ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65

(ไก่เนื�อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08 32.1 35.38 40.52 40.70 40.26 40.35 40.44

ราคาขายส่ำงห้น้าโรงฆ่่า 
กรมการค้าภายใน

33.5 33.23 31.45 29.36 29.12 29.5 33.3 37.5 38.22 38.22 39.00 41.00

รายการ ก.พึ. 64 ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65

(ไข่ไก่)ราคาเกษตรกรขายได้ 283 291 292 296 289 284 278 287 299 299 307 318

ราคาขายส่ำงตลึาดกรุงเที่พฯ 
กรมการค้าภายใน

318 334 336 345 310 305 308 313 285 326 347 362

รายการ ก.พึ. 64 ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65

(ไข่เป็็ด)ราคาเกษตรกรขายได้ 339 340 340 353 354 354 354 357 364 365 365 368

ราคาขายส่ำงตลึาดกรุงเที่พฯ 
กรมการค้าภายใน

311 319 335 357 390 395 395 405 395 370 365 375

รายการ ก.พึ. 64 ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65

(โคเนื�อ)ราคาเกษตรกรขายได้ 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.พึ. 64 ม้.คิ. 64 เม.ย. 64 พึ.คิ. 64 มิ.ย. 64 ก.คิ. 64 สุ.คิ. 64 ก.ย. 64 ต.คิ. 64 พึ.ย. 64 ธิ.คิ. 64 ม.คิ. 65

(กระบือ)ราคาเกษตรกรขายได้ 78.19 75.43 75.28 74.65 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 81.29 81.87

โดย นางสำาวจุฑ์ามาศ สำังข�อุดม
นายดรงค ติระดำารงค�กุลึ 

สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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สำถานการึณ์สัำตว์นำ�าท่ี่�สำำาคัญ
ปรึะจำาเดืือนเมษายน	2565	 
และแนวโน้ม
	 1.	สำถานการึณ์การึผลิตเดืือน
เมษายน	2565
 สำถึานการณ�ผู้ลึผู้ลิึตสัำตว�นำ�าในเดือน
เมษายน พบว่า ไม่ม่รายงานป็ริมาณสัำตว�นำ�า 
ท่ี่�จำาห้น่ายในตลึาดกลึางองค�การสำะพานป็ลึา 
กรุงเที่พฯ ในขณะท่ี่�ราคาสัำตว�นำ�า 
ท่ี่�เกษตรกรขายได้ในเดือนเมษายนท่ี่�ม่ 
แนวโน้มเพิ�มขึ�น คือ ป็ลึาท้ี่ แลึะป็ลึาเป็็ด  
สำำาห้รับ กุ้งขาวแวนนาไม ป็ลึาดุกบิ�กอุย  
แลึะป็ลึาช่อน ม่แนวโน้มลึดลึงส่ำวนสัำตว�นำ�า
ชนิดอื�น ๆ คือ ห้มึกกระดอง ไม่ม่รายงาน
ราคา สำถึานการณ�ข่าวท่ี่�สำำาคัญ ดังน่�

 ญ้�ปู่�นคิ�นคิว�าวัตถ่ดิบทำาอาหารสัุตว์นำ�า

ทดแทนปูลุ่าปู�น
 เมื�อวันท่ี่� 15 เมษายน 2565 ม่รายงาน
ข่าวจาก Seafood Source ว่า นักวิจัย
ญ่�ปุ่็นเร่งค้นคว้าที่ำาวิจัยเพื�อห้าวัตถุึดิบ 
ท่ี่�เป็็นที่างเลืึอกในการผู้ลิึตอาห้ารสัำตว�นำ�า 
เพื�อที่ดแที่นป็ลึาป่็นท่ี่�เริ�มขาดแคลึน  
เนื�องจากความต้องการในตลึาดโลึกนั�น  
รวมถึึงความต้องการของฟื้าร�มเล่ึ�ยง 
ป็ลึาที่ะเลึของญ่�ปุ่็นเพิ�มขึ�นด้วย เป็็นผู้ลึ 
จากการท่ี่�ป็ระชาชนบริโภคสัำตว�นำ�ามากขึ�น  
ที่ำาให้้ความต้องการวัตถุึดิบอาห้ารสัำตว�นำ�า 
เพิ�มขึ�นโดยแป็รผัู้นตามป็ริมาณสัำตว�นำ�า 
ท่ี่�ม่การเพาะเล่ึ�ยงมากขึ�น อย่างไรก็ตาม  

ป็ลึาป่็น ซึึ่�งเป็็นวัตถุึดิบท่ี่�เป็็นส่ำวนผู้สำมห้ลัึก 
ของอาห้ารสัำตว�นำ�า ปั็จจุบันม่การนำา 
กากถัึ�วเห้ลืึอง ข้าวสำาล่ึ แลึะเศษเห้ลืึอ 
ของป็ลึาห้รือสัำตว�ปี็กท่ี่�ได้จากโรงงานแป็รร้ป็ 
เพื�อใช้ที่ดแที่นแล้ึวแต่ยังคงไม่เพ่ยงพอ 
ต่อความต้องการ ป็ระกอบกับสำงคราม
รัสำเซ่ึ่ย-ย้เครนส่ำงผู้ลึต่อการส่ำงออกข้าวสำาล่ึ
ของย้เครน ดังนั�น ญ่�ปุ่็นจึงเร่งค้นคว้าห้า
วัตถุึดิบห้ลัึกท่ี่�ใช้ที่ดแที่นป็ลึาป่็น  
โดยเฉำพาะแมลึงเศรษฐกิจท่ี่�อุดม 
ด้วยโป็รต่นท่ี่�ม่คุณค่าที่างโป็รต่น 
ได้เท่ี่ยบเท่ี่ากับป็ลึาป่็นโดยเฉำพาะ 
ห้นอนแมลึงวันลึาย ท่ี่�ญ่�ปุ่็นเร่งศึกษา  
แลึะที่ดลึองที่ำาส้ำตรอาห้ารสัำตว�นำ�าท่ี่� 
เห้มาะสำม แลึะที่ำาให้้สัำตว�นำ�าได้คุณภาพต่อไป็ 

	 2.	สำถานการึณ์การึตลาดื
เดืือนม่นาคม	2565
 IDI Corp เพิึ�มโรงงานแปูรร้ปูเน่�อ 

ปูลุ่าสุวายรองรับคิวามต�องการท้�เพิึ�มมากขึ�น
 เมื�อวันท่ี่� 15 เมษายน 2565 ม่รายงาน
จาก Vietnam Association of Seafood 
Exporters and Importers ว่า IDI Corp 
เพิ�มโรงงานแป็รร้ป็เนื�อป็ลึาสำวายแห่้งท่ี่� 3  
ท่ี่�ม่เป้็าห้มายกำาลัึงการผู้ลิึตท่ี่� 500 ตันต่อวัน  
คาดว่าจะตั�งได้ในไตรมาสำท่ี่� 4 ของปี็ 2565 
ซึึ่�งปั็จจุบันโรงงานแป็รร้ป็เนื�อป็ลึาสำวาย 
ทัี่�ง 2 แห่้ง ได้ผู้ลิึตเต็มอัตรากำาลัึงการผู้ลิึตแล้ึว 
รวม 450 ตันต่อวัน ซึึ่�งยังไม่พอต่อความ
ต้องการในตลึาดโลึกซึึ่�งม่ความต้องการ

บริโภคเนื�อป็ลึาสำวายจากเว่ยดนามเพิ�มขึ�น  
ที่ำาให้้เป็็นโอกาสำของบริษัที่ในการขยาย 
การแป็รร้ป็เพื�อรองรับความต้องการ 
ท่ี่�เพิ�มขึ�นโดยเฉำพาะในกลุ่ึมตลึาดลึะติน
อเมริกา เช่น บราซิึ่ลึ แลึะเม็กซิึ่โก  
ซึึ่�งป็ระเที่ศเห้ล่ึาน่�ม่ความมั�นใจในการบริโภค 
เนื�อป็ลึาจากเว่ยดนามมากขึ�นห้ลัึงจาก 
ท่ี่�รัฐบาลึเว่ยดนามม่การจัดการมาตรการ 
ด้านการแพร่ระบาดของโควิด-19  
อย่างเคร่งครัด รวมถึึงการจัดสำรรวัคซ่ึ่น 
ท่ี่�ครอบคลุึมแล้ึว ที่ำาให้้ป็ระเที่ศผู้้้นำาเข้า 
ม่ความมั�นใจแลึะเป็็นปั็จจัยท่ี่�ช่วยเร่ง 
ให้้เว่ยดนามแป็รร้ป็ได้ทัี่นตามเวลึามาก
ขึ�น ซึึ่�งส่ำงผู้ลึให้้ราคาเนื�อป็ลึาเพิ�มขึ�นเฉำล่ึ�ย
กิโลึกรัมลึะ 25,000 – 26,000 ดอง 
ต่อกิโลึกรัม ที่ำาให้้บริษัที่รวมถึึงเว่ยดนามได้
รับป็ระโยชน�มากขึ�นจากการขยายโรงงาน
แป็รร้ป็เนื�อป็ลึาท่ี่�ม่ความเติบโตเพิ�มขึ�น
อย่างต่อเนื�อง

	 3.	ความเคลื�อนไหวของรึาคา
เดืือนเมษายน	2565
 ราคาสัำตว�นำ�าท่ี่�สำำาคัญบางชนิดในเดือน
เมษายน 2565 ม่ความเคลืึ�อนไห้ว ดังน่�

 3.1 ก่�งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตัว/กก.
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้กิโลึกรัมลึะ 
151.51บาที่ ราคาลึดลึงจาก 166.31 บาที่
/กิโลึกรัม ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 8.90
 ราคาขายส่ำงกุ้งขาวขนาดกลึาง (70 ตัว/กก.) 
จากตลึาดที่ะเลึไที่ย กิโลึกรัมลึะ 139.69 บาที่  
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ราคาลึดลึงจาก 158.52 บาที่/กิโลึกรัม 
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 11.88

 3.2 ปูลุ่าหมึกกระดองสุดขนาดกลุ่าง
 ไม่ม่รายงานราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้ 
ขณะท่ี่�ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ  
จากองค�การสำะพานป็ลึากิโลึกรัมลึะ 180.00 บาที่ 
ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

 3.3 ปูลุ่าท้สุดขนาดกลุ่าง
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้กิโลึกรัมลึะ 
68.56 บาที่ ราคาเพิ�มขึ�นจาก 66.28  
บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.44
 ราคาขายส่ำงป็ลึาท้ี่ในตลึาดกรุงเที่พฯ
จากองค�การสำะพานป็ลึากิโลึกรัมลึะ 85.00 บาที่  
ราคาที่รงตัวจากเดือนท่ี่�ผู่้านมา

 3.4 ปูลุ่าช้�อนสุดขนาดกลุ่าง
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้กิโลึกรัมลึะ  
79.02 บาที่ ราคาลึดลึงจาก 81.37  
บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 2.89
 ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ จาก
องค�การสำะพานป็ลึากิโลึกรัมลึะ 140.00 บาที่  
ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

 3.5 ปูลุ่าด่กบิ�กอ่ยสุดขนาด 3- 4 ตัว/กก.
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้กิโลึกรัมลึะ  
59.77 บาที่ ราคาลึดลึงจาก 61.66  
บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนท่ี่�ผู่้านมาร้อยลึะ 3.07
 ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ จาก
องค�การสำะพานป็ลึากิโลึกรัมลึะ 80.00 บาที่  
ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา 

 3.6 ปูลุ่าเป็ูดแลุ่ะปูลุ่าปู�น
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายป็ลึาเป็็ดได้
กิโลึกรัมลึะ 8.43 บาที่ ราคาเพิ�มขึ�นจาก  
6.99 บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา
ร้อยลึะ 20.60
 ราคาขายส่ำงป็ลึาป่็นชนิดโป็รต่น 60% 
ขึ�นไป็ เบอร� 2 ในตลึาดกรุงเที่พฯ จาก 
กรมการค้าภายในกิโลึกรัมลึะ 36.00 บาที่  
ราคาเพิ�มขึ�นจาก 34.13 บาที่/กิโลึกรัม 
ของเดือนท่ี่�ผู่้านมา ร้อยลึะ 5.48 

	 4.	แนวโน้มของรึาคาเดืือน
พฤษภาคม	2565	
 จากการศึกษาวิเคราะห้�ที่างสำถิึติ คาดคะเน 
แนวโน้มของราคาเดือนพฤษภาคม 2565 ดังน่�

 4.1 ก่�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.
 คาดว่าราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้คาดว่า
จะกิโลึกรัมลึะ 155.00 บาที่ ราคาเพิ�มขึ�นจาก  

151.51 บาที่/กิโลึกรัมของเดือนก่อน 
ร้อยลึะ 2.30
 ราคาขายส่ำงกุ้งขาว (70 ตัว/กก.)  
จากตลึาดที่ะเลึไที่ย จ.สำมุที่รสำาคร คาดว่า
จะกิโลึกรัมลึะ 145.00 บาที่ ราคาเพิ�มขึ�น
จาก 139.69 บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนก่อน
ร้อยลึะ 3.80

 4.2 ปูลุ่าหมึกกระดองสุด
 คาดว่า จะไม่ม่รายงานราคาท่ี่�ชาวป็ระมง 
ขายได้ ขณะท่ี่�ราคาขายส่ำงในตลึาด
กรุงเที่พฯ จากองค�การสำะพานป็ลึาคาดว่า
จะกิโลึกรัมลึะ 180.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับ
เดือนท่ี่�ผู่้านมา

 4.3 ปูลุ่าท้สุดขนาดกลุ่าง
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้คาดว่าจะ
กิโลึกรัมลึะ 67.70 บาที่ ราคาลึดลึงจาก  
68.56 บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนก่อน 
ร้อยลึะ 1.25
 ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ จาก
องค�การสำะพานป็ลึา คาดว่าจะกิโลึกรัมลึะ 
80.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

 4.4 ปูลุ่าช้�อนสุดขนาดกลุ่าง
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้คาดว่าจะ
กิโลึกรัมลึะ 78.23 บาที่ ราคาลึดลึงจาก  
79.02 บาที่/กิโลึกรัม ของเดือนก่อน 
ร้อยลึะ 1.00

 ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ คาดว่า
จะกิโลึกรัมลึะ 140.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับ
เดือนท่ี่�ผู่้านมา

 4.5 ปูลุ่าด่กบิ�กอ่ย
 ราคาท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้กิโลึกรัมลึะ 
60.37 บาที่ ราคาเพิ�มขึ�นจาก 59.77  
บาที่/กิโลึกรัมของเดือนก่อนร้อยลึะ 1.00
 ราคาขายส่ำงในตลึาดกรุงเที่พฯ จาก
องค�การสำะพานป็ลึา คาดว่ากิโลึกรัมลึะ 
80.00 บาที่ ที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

 4.6 ปูลุ่าเป็ูดแลุ่ะปูลุ่าปู�น
 ราคาป็ลึาเป็็ดท่ี่�ชาวป็ระมงขายได้ 
คาดว่าจะกิโลึกรัมลึะ 8.47 บาที่  
ราคาเพิ�มขึ�นจาก 8.43 บาที่/กิโลึกรัม  
ของเดือนก่อนร้อยลึะ 0.50
 ราคาป็ลึาป่็นเบอร� 2 ชนิดโป็รต่น 60% 
ขึ�นไป็ ในตลึาดกรุงเที่พฯ จากกรมการค้า
ภายใน คาดว่าจะกิโลึกรัมลึะ 36.00 บาที่ 
ราคาที่รงตัวเท่ี่ากับเดือนท่ี่�ผู่้านมา

โดย นางวรมา นพรัตน�
นายป็วเรศ เมืองสำมบัติ

นางสำาวชญาดา อาจสุำโพธิี�
สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 - 73.08

พ.ค. 53.33 80.00

มิ.ย. 25.00 80.00

ก.ค. 25.00 80.00

สำ.ค. 25.00 80.00

ก.ย. 25.00 80.00

ต.ค. 25.00 80.00

พ.ย. 34.40 80.00

ธี.ค. 38.06 80.00

ม.ค. 65 48.68 80.00

ก.พ. 54.51 80.00

ม่.ค. 61.66 80.00

เม.ย. 59.77 80.00

เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 75.60 133.08

พ.ค. 76.56 140.00

มิ.ย. 76.16 140.00

ก.ค. 76.36 140.00

สำ.ค. 77.15 140.00

ก.ย. 78.54 140.00

ต.ค. 78.28 140.00

พ.ย. 78.17 140.00

ธี.ค. 78.93 140.00

ม.ค. 65 81.66 140.00

ก.พ. 79.60 140.00

ม่.ค. 81.37 140.00

เม.ย. 79.02 140.00

เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 150.77 142.62

พ.ค. 138.99 132.20

มิ.ย. 141.14 139.60

ก.ค. 134.84 128.65

สำ.ค. 126.04 119.60

ก.ย. 123.71 120.00

ต.ค. 127.49 129.17

พ.ย. 146.90 153.60

ธี.ค. 163.29 170.20

ม.ค. 65 178.24 184.78

ก.พ. 178.17 179.05

ม่.ค. 166.31 158.52

เม.ย. 151.51 139.69
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เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 90.00 220.00

พ.ค. - 220.00

มิ.ย. 100.00 220.00

ก.ค. 100.00 220.00

สำ.ค. 104.00 220.00

ก.ย. 150.00 185.33

ต.ค. 110.00 180.00

พ.ย. 100.00 180.00

ธี.ค. 100.00 180.00

ม.ค. 65 100.00 180.00

ก.พ. - 180.00

ม่.ค. - 180.00

เม.ย. - 180.00

เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 8.07 31.00

พ.ค. 9.12 31.94

มิ.ย. 6.57 32.00

ก.ค. 7.70 32.00

สำ.ค. 6.62 32.67

ก.ย. 6.57 33.00

ต.ค. 6.56 33.83

พ.ย. 6.57 33.77

ธี.ค. 6.58 32.40

ม.ค. 65 8.07 32.00

ก.พ. 6.89 32.42

ม่.ค. 6.99 34.13

เม.ย. 8.43 36.00

เด่อน ราคิาเกษตรกร ราคิาขายสุ�ง

เม.ย. 64 70.65 85.00

พ.ค. 73.52 80.83

มิ.ย. 76.11 80.00

ก.ค. 79.38 85.00

สำ.ค. 66.40 85.00

ก.ย. 72.22 85.00

ต.ค. 73.35 85.00

พ.ย. 71.22 85.00

ธี.ค. 70.79 85.00

ม.ค. 65 70.51 85.00

ก.พ. 66.65 85.00

ม่.ค. 66.28 85.00

เม.ย. 68.56 85.00

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร-ประมืงและผลิตภัณฑ์จาก้สัตว์น��า



งาน “มหกรรมอุาหาร 2 ทะเล 3 น��า และการกระจาย 
สินค้าประมงพ่�นบ้านสู่ผู้่บริโภคจังหวัดิสงขัลา (Fisherman 
Market)” ที�จัดิขึั�นระหว่างวันที� 22 – 24 เมษายน 2565  
ณ ตลาดิโคกไร่ ต�าบลพะวง อุ�าเภอุเม่อุง จังหวัดิสงขัลา

 เม่�อุวันศุกร์ที� 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.  
ดิร.เฉลิมชัย ศรีอุ่อุน รัฐ์มนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
ให้เกียรติเปน็ประธานเปดิิงาน “มหกรรมอุาหาร 2 ทะเล 3 น��า  
และการกระจายสินค้าประมงพ่�นบ้านสู่ผู้่บริโภค จังหวัดิสงขัลา  
(Fisherman Market)” ที�จัดิขึั�นระหว่างวันที� 22 – 24 
เมษายน 2565 ณ ตลาดิโคกไร่ ต�าบลพะวง อุ�าเภอุเม่อุง  
จังหวัดิสงขัลา

โดยม่ นายเฉำลิึมชัย สุำวรรณรักษ�  
อธิีบด่กรมป็ระมง นายเจษฎา จิตรัตน�  
ผู้้้ว่าราชการจังห้วัดสำงขลึา นายไพเจน  
มากสุำวรรณ� นายกองค�การบริห้าร 
ส่ำวนจังห้วัดสำงขลึา เรือโที่นพดลึ  
จันที่รมณ่ ป็ระมงจังห้วัดสำงขลึา แลึะ
ป็ระชาชนในพื�นท่ี่�ร่วมให้้การต้อนรับ
 นายเฉำลิึมชัย สุำวรรณรักษ� 
อธิีบด่กรมป็ระมง เปิ็ดเผู้ยว่า  

“มหกรรมอาหาร 2 ทะเลุ่ 3 นำ�า แลุ่ะการ 
กระจายสิุนคิ�าปูระมงพ่ึ�นบ�านสุ้�ผู้้�บริโภคิ 
จังหวัดสุงขลุ่า (Fisherman Market)” 
ม่วัตถุึป็ระสำงค�เพื�อบรรเที่าความเดือดร้อน 
ให้้แก่พ่�น้องชาวป็ระมงพื�นบ้าน 
ในจังห้วัดสำงขลึา ตามนโยบาย 
ของ ดร.เฉำลิึมชัย ศร่อ่อน รัฐมนตร่ว่าการ 
กระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ� ท่ี่�สัำ�งการ
ให้้กรมป็ระมงเร่งดำาเนินการช่วยเห้ลืึอ

ชาวป็ระมงพื�นบ้านในพื�นท่ี่� 23 จังห้วัด
ชายที่ะเลึท่ี่�ได้รับผู้ลึกระที่บจากการ 
ขาดช่องที่างการจำาห้น่ายสิำนค้าสัำตว�นำ�า  
กรมป็ระมงจึงได้ม่การดำาเนินงานภายใต้ 
โครงการกระจายสิำนค้าป็ระมงพื�นบ้าน 
ส่้ำผู้้้บริโภค (Fisherman Market)  
มาตั�งแต่วันท่ี่� 17 ธัีนวาคม 2564  
จนถึึงปั็จจุบัน เพื�อเพิ�มช่องที่างการตลึาด 
แลึะสำร้างม้ลึค่าเพิ�มให้้แก่ 
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ข่าวท่ี่�น่าสำนใจ



ผู้ลิึตภัณฑ์�สัำตว�นำ�า โดยการจัดห้าพื�นท่ี่�
จำาห้น่ายสิำนค้า พร้อมทัี่�งสำนับสำนุน 
องค�ความร้้ด้านการแป็รร้ป็สิำนค้าแลึะ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์�
 การจัดกิจกรรมในครั�งน่� เกิดจาก
ความร่วมมือกันระห้ว่างห้น่วยงาน
สัำงกัดกรมป็ระมง ห้น่วยงานกระที่รวง
เกษตรแลึะสำห้กรณ�ในพื�นท่ี่�จังห้วัดสำงขลึา  
แลึะองค�การบริห้ารส่ำวนจังห้วัดสำงขลึา 
โดยภายในงานม่การเปิ็ดตลึาด  
Fisherman Market จังห้วัดสำงขลึา  
เพื�อเป็็นพื�นท่ี่�ในการจำาห้น่ายสิำนค้า 

จากกลุ่ึมป็ระมงพื�นบ้านแลึะวิสำาห้กิจ
ชุมชนกว่า 40 ร้าน พร้อมนิที่รรศการ
ให้้ความร้้จากส่ำวนราชการแลึะองค�กร
ภาคป็ระชาชนท่ี่�เก่�ยวข้อง นอกจากน่�  
ยังม่การมอบแผู่้นป้็ายเงินอุดห้นุน
โครงการพัฒนาอาช่พแลึะส่ำงเสำริม 
ความเข้มแข็งของชุมชนป็ระมง  
(กิจกรรมพัฒนาอาช่พชุมชนป็ระมง)  
ป็ระจำาปี็ 2565 ให้้แก่ผู้้้แที่นองค�กร
ชุมชนป็ระมงท้ี่องถิึ�นในเขตจังห้วัดสำงขลึา  
จำานวน 8 กลุ่ึม กลุ่ึมลึะ 100,000 บาที่  
แลึะกิจกรรมป็ล่ึอยพันธุี�สัำตว�นำ�าจำานวน  

4,012,000 ตัว ได้แก่ ป้็ม้า 3 ล้ึานตัว  
กุ้งแชบ๊วย 1 ล้ึานตัว ป็ลึาตะกรับ  
10,000 ตัว แลึะป็ลึากะพงขาว 2,000 ตัว  
บริเวณห้ลัึงวิที่ยาลัึยป็ระมงติณส้ำลึานนที่�  
เพื�อป็ลุึกจิตสำำานึกการอนุรักษ�แลึะ 
ฟ้ื้�นฟ้ื้ที่รัพยากรสัำตว�นำ�าในพื�นท่ี่� 
จังห้วัดสำงขลึาอ่กด้วย
 อธิีบด่กรมป็ระมง กล่ึาวทิี่�งท้ี่ายว่า  
กรมป็ระมงห้วังเป็็นอย่างยิ�งว่า  
การจัดกิจกรรมในครั�งน่�จะเป็็นการ
ป็ระชาสัำมพันธี�สิำนค้าสัำตว�นำ�าแลึะ 
สิำนค้าป็ระมงแป็รร้ป็ท่ี่�สำำาคัญของ 
จังห้วัดสำงขลึาให้้เป็็นท่ี่�ร้้จัก สำามารถึ 
แก้ปั็ญห้าการขาดช่องที่างจำาห้น่าย
สิำนค้าป็ระมงพื�นบ้านในจังห้วัดสำงขลึา  
ชาวป็ระมงสำามารถึนำาความร้้ท่ี่�ได้รับ
ไป็พัฒนาต่อยอดผู้ลิึตภัณฑ์� พร้อมกับ
พัฒนาทัี่กษะการขาย การแป็รร้ป็  
แลึะบรรจุภัณฑ์� อันจะนำาไป็ส่้ำการ 
สำร้างคุณค่า แลึะเพิ�มม้ลึค่าสิำนค้าสัำตว�นำ�า  
จนสำามารถึพลิึกฟ้ื้�นเศรษฐกิจระดับครัว
เรือนได้ต่อไป็ในอนาคต

การจัดิกิจกรรมในครั�งนี�
จะเปน็การประชาสัมพันธ์

สินค้าสัตว์น��าและ 
สินค้าประมงแปรรูป 

ที�ส�าคัญขัอุงจังหวัดิสงขัลา 
ให้เปน็ที�รู้จัก

สามารถ์แก้ปญัหา 
การขัาดิช่อุงทางจ�าหน่าย

สินค้าประมงพ่�นบ้าน 
ในจังหวัดิสงขัลา
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รึาคาขายปล่ก	(เงินสำดื)	พันธิุ์สุำกรึ	ไก่และเป็ดืในตลาดืกรึุงเที่พฯ
ห้น่วย : บาที่/ตัว

รายการ
2564 2565

ม้.คิ. เม.ย. พึ.คิ. มิ.ย ก.คิ. สุ.คิ. ก.ย. ต.คิ. พึ.ย. ธิ.คิ. ม.คิ. ก.พึ. ม้.คิ.

ล้ึกสุำกรขุน 2,778 2,800 2,643 2,556 2,524 1,960 1,630 1,800 2,431 2,732 3,644 3,048 2,856 

ล้ึกไก่ไข่อายุ 1 วัน 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00 26.00

ล้ึกไก่เนื�ออายุ 1 วัน 10.61 11.00 10.50 10.50 10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26 15.50 15.50 

ล้ึกเป็็ดไข่ซ่ึ่พ่ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ท้�มา : สำมาคมผู้้้ผู้ลึิตอาห้ารสำัตว�ไที่ย

รึาคาขายส่ำง	(เงินสำดื)	อาหารึสัำตว์สำำาเร็ึจรูึปในตลาดืกรุึงเที่พฯ
ห้น่วย : บาที่/30 ก.ก.

รายการ
2564 2565

ม้.คิ. เม.ย. พึ.คิ. มิ.ย ก.คิ. สุ.คิ. ก.ย. ต.คิ. พึ.ย. ธิ.คิ. ม.คิ. ก.พึ. ม้.คิ.

หัวอาหาร 

ไก่รุ่น - เนื�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

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

ห้ม้เล็ึก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

ห้ม้รุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

ห้ม้เนื�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อาหารสุำาเร็จร้ปูผู้ง 

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

อาหารสุำาเร็จร้ปูเม็ด

ไก่เล็ึก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

ห้ม้เล็ึก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

ห้ม้รุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

ห้ม้เนื�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็็ดเล็ึกไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ท้�มา : www.cpffeed.com

รึาคาขายส่ำง	(เงินสำดื)	ปุ๋ยท่ี่�สำำาคัญในตลาดืกรุึงเที่พฯรึายเดืือน
ห้น่วย : บาที่ต่อตัน

ช้นิดปู่๋ย
2564 2565

ม้.คิ. เม.ย. พึ.คิ. มิ.ย ก.คิ. สุ.คิ. ก.ย. ต.คิ. พึ.ย. ธิ.คิ. ม.คิ. ก.พึ. ม้.คิ.

21 - 0 - 0 6,600 6,575 7,400 7,700 8,200 8,400 8,550 10,400 11,900 12,150 15,650 15,650 16,400

46 - 0 - 0 11,700 13,400 13,000 14,000 15,233 16,100 17,333 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000 28,000

16 - 20 - 0 11,667 12,950 13,233 13,333 13,500 13,750 14,800 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433 18,250

16 - 16 - 8 12,733 13,933 14,033 14,033 14,200 14,250 15,633 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000 19,800

15 - 15 - 15 14,733 15,550 15,733 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350 22,900

13 - 13 - 21 15,900 17,750 17,900 17,900 17,900 18,050 20,000 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500 19,500

ท้�มา : สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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สศท.1	จัดฝึ้กอบรมเชิงปัฏิิบัติการ	โครงการศูนย์เร่ยนรู้การเพ่ิิมปัระสิทธิ์ภาพิการผลิิตสินค้าเกษตร		
กิจกรรมการพัิฒนาเพ่ิิมข่่ดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	(ศกอ.)		
ณ	โรงแรม	ศิลิามณ่ร่สอร์ท	แอนด์	สปัา	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเช่ยงราย

 วันท่ี่� 27 เมษายน 2565 นายธีวัชชัย เดชาเชษฐ� ผู้้้อำานวยการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 1 เช่ยงให้ม่ (สำศที่.1) เป็็นป็ระธีานเปิ็ด
การจัดฝึึกอบรมเชิงป็ฏิิบัติการ โครงการศ้นย�เร่ยนร้้การเพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึตสิำนค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาเพิ�มข่ดความสำามารถึ
เศรษฐกิจการเกษตรอาสำา (ศกอ.) โดยม่ นายนิคม ใจโอบอ้อม ผู้้้อำานวยการส่ำวนสำารสำนเที่ศการเกษตร สำศที่.1 เป็็นผู้้้กล่ึาวรายงาน
 ทัี่�งน่� ผู้้้อำานวยการ สำศที่.1 เป็็นวิที่ยากรบรรยายถ่ึายที่อดองค�ความร้้ ให้้กับ ศกอ. ในหั้วข้อ “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรภาคเห้นือ 
ปี็ 2565” ซึึ่�งการจัดฝึึกอบรมดังกล่ึาว จัดขึ�นระห้ว่างวันท่ี่� 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ศิลึามณ่ร่สำอร�ที่ แอนด� สำป็า อำาเภอแม่สำาย  
จังห้วัดเช่ยงราย ม่ ศกอ.ของ สำศที่.1 ท่ี่�เข้าร่วมจำานวน 42 ราย แลึะเจ้าห้น้าท่ี่� สำศที่.1 จำานวน 11 ราย โดยได้ที่ำาการตรวจคัดกรอง 
เชื�อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวป็ฏิิบัติด้านสำาธีารณสุำขเพื�อป้็องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19

สศท.5	ร่วมลิงพ้ืินท่่ติดตาม	ผลิการด�าเนินงานข่องโครงการพัิฒนาศักยภาพิ	การผลิิตแลิะการตลิาด				
โคเน้ือสุรินทร์	วากิวครบวงจร	เพ่ืิอ	เพ่ิิม	ข่่ดความสามารถ	การแข่่งขั่น	ให้	เกษตรกร

 วันท่ี่�  7-8  เมษายน  2565 นางสุำจาร่ ย�  พิ ชา  ผู้้้ อำานวย กา รสำ ำานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร ท่ี่�  5  นครราชส่ำมา (สำศที่.5) มอบห้มาย ให้้ 
นายศุภสิำที่ธิี�  กัณห้า ป้็อง  นักวิเคราะห้� นโยบาย แลึะ แผู้น ชำานาญ การ  ลึงพื�นท่ี่�ร่วมกับกลุ่ึมตรวจสำอบ ภายใน  สำำานักงานเศรษฐ กิจการ การเกษตร  
ในการติดตามแลึะสำอบที่าน ผู้ลึการดำาเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพ การผู้ลิึตแลึะการตลึาด  โคเนื�อสุำรินที่ร� วากิวครบวงจร  เพื�อ เพิ�ม 
 ข่ดความสำามารถึ การแข่งขัน ให้้ เกษตรกร  (วิสำาห้กิจชุมชน โคขุนสุำรินที่ร� วากิวครบวงจร  ตำาบลึสำลัึกได อำาเภอเมืองสุำรินที่ร� จังห้วัดสุำรินที่ร�)   
ซึึ่�งได้รับเงินสำนับสำนุน จากกองทุี่นป็รับโครงสำร้าง การผู้ลิึตภาคเกษตรเพื�อเพิ�มข่ดความสำามารถึ การแข่งขัน ของป็ระเที่ศ (กองทุี่น  FTA)   
รวมทัี่�ง  ได้ให้้คำาแนะนำา ในการดำาเนินงานให้้เป็็นไป็ตามแผู้นงานโครงการ ท่ี่�กำาห้นดไว้  เพื�อให้้ บรรลุึผู้ลึสำำาเร็จ ตามวัตถุึป็ระสำงค� ของโครงการ

49ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 786 พฤษภาคม 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

แวะเย่�ยม	สำศที่.



สศท.6	ลิงพ้ืินท่่ตรวจสอบข้่อมูลิเน้ือท่่ปัลูิกทุเร่ยน	ต.บ่อเวฬุุ	อ.ข่ลุิง	จ.จันทบุร่	ร่วมกับ	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 วันท่ี่� 2-4 เมษายน 2565 นางศศิญา ป็านตั�น ผู้้้อำานวยการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 6 ชลึบุร่ (สำศที่.6) มอบห้มายให้้เจ้าห้น้าท่ี่�
ส่ำวนสำารสำนเที่ศการเกษตร สำศที่.6 ลึงพื�นท่ี่�ตรวจสำอบข้อม้ลึเนื�อท่ี่�ป็ล้ึกทุี่เร่ยนของพื�นท่ี่� ม.3,4,7 ตำาบลึบ่อเวฬุุ อำาเภอขลุึง จังห้วัดจันที่บุร่ 
ร่วมกับ ศ้นย�สำารสำนเที่ศการเกษตร (ศสำสำ.) โดย นางพัชรารัตน� ลิึ�มศิริกุลึ ผู้้้อำานวยการศ้นย�สำารสำนเที่ศการเกษตร มอบห้มายให้้ 
ส่ำวนภ้มิสำารสำนเที่ศการเกษตร (สำภที่.) แลึะส่ำวนสำารสำนเที่ศการผู้ลิึตพืชสำวน (สำพสำ.) ร่วมลึงพื�นท่ี่�ตรวจสำอบข้อม้ลึโดยใช้ข้อม้ลึภาพถ่ึาย 
ที่างอากาศ แลึะข้อม้ลึภาพถ่ึายดาวเท่ี่ยม ขนาดความลึะเอ่ยด 1:5,000 ตรวจสำอบเนื�อท่ี่�ยืนต้นของทุี่เร่ยน แลึะสำอบถึามข้อม้ลึจาก 
เกษตรผู้้้ป็ล้ึกในพื�นท่ี่� ปี็ 2565 ม่ห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องเข้าร่วมตรวจสำอบด้วยทัี่�งผู้้้แที่นเกษตรจังห้วัด เกษตรอำาเภอ แลึะสำถึาน่พัฒนาท่ี่�ดิน
จังห้วัดจันที่บุร่ ซึึ่�งม่ผู้้้ให้ญ่บ้าน ผู้้้ช่วยผู้้้ให้ญ่บ้าน แลึะผู้้้ร้้ข้อม้ลึร่วมลึงพื�นท่ี่�ช่�จุดเนื�อท่ี่�เพาะป็ล้ึกเพื�อยืนยันเนื�อท่ี่�ป็ล้ึกแต่ลึะแป็ลึง  
แต่ลึะห้ม่้บ้าน ก่อนห้ารือร่วมกันสำรุป็ป็รับเนื�อท่ี่�ป็ล้ึกทุี่เร่ยนของตำาบลึบ่อเวฬุุ อ่กครั�ง โดย สำศก.จัดสำายสำำารวจเป็็น 3 สำาย แบ่งลึง 
แต่ลึะห้ม่้บ้านท่ี่�ต้องการตรวจสำอบข้อม้ลึ ม่เจ้าห้น้าท่ี่�จาก สำภที่. สำพสำ. สำศที่.6 ของ สำศก. แลึะเจ้าห้น้าท่ี่�เกษตรจังห้วัด เกษตรอำาเภอ  
ร่วมตรวจสำอบแต่ลึะสำายด้วย เพื�อจะได้ห้ารือผู้ลึสำรุป็ข้อม้ลึเมื�อเสำร็จสิำ�นการตรวจสำอบเป็็นแนวที่างเด่ยวกันท่ี่�เป็็นเอกภาพของข้อม้ลึ 
ในพื�นท่ี่�ต่อไป็
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศท.11	ร่วมพิิธ่์เปิัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลิย่เพ่ืิอเร่ิมต้นฤดูการผลิิตใหม่	(Field	day)	ด้านผลิไม้	ณ	สวนสังเว่ยนเสร่		
หมู่	1	บ้านหนองผือ	ต�าบลิหนองผือ	อ�าเภอเข่มราฐ	จังหวัดอุบลิราชธ์าน่

 วันท่ี่� 21 เมษายน 2565 นางสำาวอุษา โที่ณผู้ลิึน ผู้้้อำานวยการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 11 อุบลึราชธีาน่ (สำศที่.11) มอบห้มายให้้  
นางสำาวปิ็ยรัตน� บรรณาลัึย ผู้้้อำานวยการส่ำวนวิจัยแลึะป็ระเมินผู้ลึ เข้าร่วมพิธ่ีเปิ็ดงานวันถ่ึายที่อดเที่คโนโลึยเ่พื�อเริ�มต้นฤด้การผู้ลิึตให้ม่  
(Field day) ด้านผู้ลึไม้ ณ สำวนสัำงเว่ยนเสำร่ ห้ม่้ 1 บ้านห้นองผืู้อ ตำาบลึห้นองผืู้อ อำาเภอเขมราฐ จังห้วัดอุบลึราชธีาน่ โดย รองผู้้้ว่าราชการ
จังห้วัดอุบลึราชธีาน่ นายสำมเพชร สำร้อยสำระค้ เป็็นป็ระธีานพิธ่ีเปิ็ด เพื�อกระตุ้นให้้เกษตรกรเริ�มต้นการผู้ลิึตในการเพาะป็ล้ึกให้ม่  
โดยใช้ภ้มิปั็ญญาท่ี่�ม่ความเห้มาะสำมในพื�นท่ี่�แลึะเผู้ยแพร่ให้้เกษตรกรร้้จักใช้ป็ระโยชน�จากศ้นย�เร่ยนร้้การเพิ�มป็ระสิำที่ธิีภาพการผู้ลิึต 
สิำนค้าเกษตรแลึะศ้นย�เครือข่ายท่ี่�ม่อย้่ในพื�นท่ี่�

สศท.9	จัดปัระชุมข้่าราชการ	ลูิกจ้างปัระจ�า	แลิะพินักงานราชการ	ปัระจ�าเดือนเมษายน	2565	คร้ังท่่	4/2565
  วันพุธีท่ี่� 27 เม.ย. 2565 นายไพฑ้์รย� ส่ำลึาพัฒน� ผู้้้อำานวยการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 9 สำงขลึา (สำศที่.9) เป็็นป็ระธีาน 
ในการป็ระชุมข้าราชการ ล้ึกจ้างป็ระจำา แลึะพนักงานราชการ ป็ระจำาเดือนเมษายน 2565 ครั�งท่ี่� 4/2565 เพื�อติดตามความก้าวห้น้า 
ผู้ลึการดำาเนินงานตามภารกิจของแต่ลึะส่ำวนฯ/ฝ่ึายฯ แลึะการเบิกจ่ายงบป็ระมาณ ของ สำศที่.9 ณ ห้้องป็ระชุมสำำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี่� 9 โดยป็ฏิิบัติการตามมาตรการป้็องการ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามระเบ่ยบวาระการป็ระชุม ดังน่� ป็ระชุมคณะกรรมการ 
บริห้ารงานสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 1-12 ครั�งท่ี่� 4/2565 วันท่ี่� 21 เมษายน 2565 / ที่บที่วนการดำาเนินการตาม Flow chart /ค่้มือ /  
ติดตามแลึะที่บที่วนการดำาเนินงานตามแนวที่างฯ การป้็องกันการทุี่จริต การคำานึงผู้ลึกระที่บต่อสัำงคม แลึะการกำากับด้แลึองค�กรท่ี่�ด่ /  
ติดตามการดำาเนินงานตามแผู้นป็ฏิิบัติงานป็ระจำาปี็ของห้น่วยงาน / ติดตามป็ระเมินผู้ลึการดำาเนินงานฯ การจัดการความร้้ / ติดตาม 
การดำาเนินงานตามขั�นตอนฯ / ที่บที่วนการดำาเนินงานตามรายงานฯ ต้นทุี่นต่อห้น่วยผู้ลึผู้ลิึต / การติดตามผู้ลึการดำาเนินงาน 
ตามแผู้นป็ฏิิบัติราชการของ ส่ำวนฯ/ฝ่ึายฯ / การเข้าร่วมป็ระเมิน งานกาชาดจังห้วัดสำงขลึา ปี็ 2565 การแลึกเป็ล่ึ�ยนเร่ยนร้้ เรื�อง พลัึงงานที่ดแที่น 
กับภาคการเกษตร พร้อมกันน่� บุคลึากรใน สำศที่.9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่ำงเสำริมการม่วินัย ใส่ำใจเวลึา กิจกรรมอนาคตสำดใสำ  
ใส่ำใจการออม กิจกรรมสำมาธิีพัฒนาคุณธีรรม จริยธีรรม ตามโครงการคุณธีรรมแลึะความโป็ร่งใสำในการดำาเนินงาน ของห้น่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) อย่างพร้อมเพร่ยงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยลึะ 80
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศก.	ร่วมพิิธ่์รดน�้าข่อพิรเน่ืองในโอกาส	
เทศกาลิวันสงกรานต์	ปีั	2565

 วันท่ี่� 19 เมษายน 2565 นายฉัำนที่านนที่� วรรณเขจร เลึขาธิีการ
สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แลึะรองเลึขาธิีการสำำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ ดร.ทัี่ศน่ย� เมืองแก้ว นายวินิต อธิีสุำข  
แลึะนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน� ร่วมพิธ่ีรดนำ�าขอพรเนื�องในโอกาสำ
เที่ศกาลึวันสำงกรานต� ปี็ 2565 โดยม่ ดร.เฉำลิึมชัย ศร่อ่อน รัฐมนตร่
ว่าการกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ� เป็็นป็ระธีานในพิธ่ี พร้อมด้วย
รัฐมนตร่ช่วยว่าการกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ� ได้แก่  
นางสำาวมนัญญา ไที่ยเศรษฐ� แลึะ นายป็ระภัตร โพธีสุำธีน  
แลึะ ดร.ที่องเป็ลึว กองจันที่ร� ป็ลัึดกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ�  
เพื�อเป็็นสิำริมงคลึแลึะเป็็นการอนุรักษ�สืำบสำานป็ระเพณ่ไที่ย  
ณ ห้้องป็ระชุม 115 กระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ�
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ข่าวปรึะชาสัำมพันธ์ิ



สศก.	ร่วมงาน	“Eastern	Monthong	Best	Quality	เปิัดฤดูกาลิหมอนทองภาคตะวันออก		
ด่เลิิศท่่คุณภาพิ	ด่เย่่ยมเพ่ืิอส่งออก”

 วันท่ี่� 25 เมษายน 2565 นายฉัำนที่านนที่� วรรณเขจร เลึขาธิีการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ป็านตั�น ผู้้้อำานวยการ 
สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี่� 6 ชลึบุร่ (สำศที่.6) แลึะนางติณณา คัญให้ญ่ ผู้้้อำานวยการส่ำวนสำารสำนเที่ศการเกษตร สำศที่.6 ร่วมงาน
ป็ระชาสัำมพันธี� “Eastern Monthong Best Quality เปิ็ดฤด้กาลึห้มอนที่องภาคตะวันออก ด่เลิึศท่ี่�คุณภาพ ด่เย่�ยมเพื�อส่ำงออก”  
โดยม่ ดร.เฉำลิึมชัย ศร่อ่อน รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ� เป็็นป็ระธีาน ณ สำวนทุี่เร่ยนนำ�ากร่อย อำาเภอนายายอาม  
จังห้วัดจันที่บุร่ ภายในงานม่การจัดกิจกรรม “ทุี่เร่ยนด่ ม่ห้ลึายสำายพันธุี�” เป็็นการโชว�ลัึกษณะภายนอกแลึะภายในท่ี่�ม่คุณภาพแลึะ 
ม่การชิมคุณภาพเนื�อทุี่เร่ยน ไม่น้อยกว่า 5 สำายพันธุี� แลึะกิจกรรม “แก่ตัด คัดคุณภาพ” แสำดงมาตรการแลึะมาตรฐานเก็บเก่�ยวคุณภาพ
ของทุี่เร่ยนภาคตะวันออก โดยรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงเกษตรแลึะสำห้กรณ� นำาเข้าชมสำวนทุี่เร่ยนแลึะชมด้ต้นทุี่เร่ยนสำายพันธุี�ต่าง ๆ  
ในสำวนทุี่เร่ยนนำ�ากร่อย แลึะที่ำาพิธ่ีเปิ็ด โดยตัดทุี่เร่ยนพันธุี�ห้มอนที่องท่ี่�แก่พร้อมเก็บเก่�ยว นอกจากน่� ในช่วงบ่ายยังได้บรรยายถึึงภาพรวม
การส่ำงออกผู้ลึไม้ไที่ยในงานมาตรการ Zero Covid โซ่ึ่ห้้องเย็นผู้ลึไม้ไที่ยทัี่�งระบบ ณ บริษัที่เดอะลิึสำ อินเตอร�คอป็อเรชั�น จำากัด  
จังห้วัดจันที่บุร่ ในครั�งน่�ด้วย
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การปัระชุมเชิงปัฏิิบัติการติดตามโครงการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันท่ี่� 25 เมษายน 2565 ดร.ทัี่ศน่ย� เมืองแก้ว รองเลึขาธิีการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็็นป็ระธีานเปิ็ดการป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติ
การติดตามโครงการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้้องป็ระชุมศร่ป็ลัึ�ง สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื�อให้้ห้น่วยงานในสัำงกัด สำศก. 
รายงานผู้ลึการดำาเนินงานตามตัวช่�วัด สำามารถึติดตามความก้าวห้น้าผู้ลึการดำาเนินงานโครงการต่อไป็
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การอบรมหลัิกสูตรงานพิิธ่์การ
  วันท่ี่� 26 เมษายน 2565 นายวินิต อธิีสุำข รองเลึขาธิีการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็็นป็ระธีานเปิ็ดการอบรมห้ลัึกส้ำตรงานพิธ่ีการ  
โดยม่นางสำาวหิ้รัญญา สำระสำม ผู้้้อำานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระห้ว่างป็ระเที่ศ กล่ึาวรายงาน ณ ห้้องป็ระชุม 1 ชั�น 3 อาคาร
นวัตกรรม สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยม่การอบรมในด้านแนวป็ฏิิบัติด้านพิธ่ีการท้ี่ตแลึะมารยาที่ที่างสัำงคม แลึะการป็ฏิิบัติห้น้าท่ี่�ของ 
เจ้าห้น้าท่ี่�ป็ระสำานงานป็ระจำาคณะ (Liaison Officer) โดยม่นายรังสำรรค� ศร่มังกร นักวิชาการท้ี่ตชำานาญการพิเศษ นายชนะ เม่�ยนเจริญ  
นักการท้ี่ตชำานาญการ แลึะ นายชนินที่ร� อินทุี่ราม ผู้้้ป็ระสำานงาน จากกระที่รวงการต่างป็ระเที่ศ เป็็นผู้้้บรรยาย สำำาห้รับในวันท่ี่�  
27 เมษายน 2565 ม่การอบรมเรื�องขั�นตอนการเดินที่างไป็ราชการในต่างป็ระเที่ศแลึะการจัดป็ระชุมระห้ว่างป็ระเที่ศ รวมถึึงแนวป็ฏิิบัติ
สำำาห้รับการเป็็นเลึขาคณะในการเดินที่างไป็ราชการต่างป็ระเที่ศ โดยนางสำาวพาสิำน่ ณ ป้็อมเพ็ชร ผู้้้อำานวยการส่ำวนองค�กรแลึะยุที่ธีศาสำตร�
ระห้ว่างป็ระเที่ศ แลึะนางสำาวธ่ีราภรณ� วงศ�โชคป็ระสิำที่ธิี นักวิเคราะห้�นโยบายเเลึะเเผู้นชำานาญการพิเศษ สำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็็นผู้้้บรรยาย ทัี่�งน่� ม่ผู้้้เข้าร่วมอบรมทัี่�งจากส่ำวนกลึางแลึะส่ำวนภ้มิภาคผู่้านระบบการป็ระชุมที่างไกลึของสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เข้าร่วมในครั�งน่�ด้วย
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ปัระชุมคณะกรรมการนโยบายแลิะบริหารข้่าวแห่งชาติ	(นบข่.)	คร้ังท่่	1/2565
  วันท่ี่� 27 เมษายน 2565 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน� รองเลึขาธิีการสำำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.พงศ�ไที่ ไที่โยธิีน  
ผู้้้อำานวยการสำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร แลึะเจ้าห้น้าท่ี่�ส่ำวนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาแลึะธัีญพืช สำำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมป็ระชุม 
คณะกรรมการนโยบายแลึะบริห้ารข้าวแห่้งชาติ (นบข.) ครั�งท่ี่� 1/2565 ผู่้านสืำ�ออิเล็ึกที่รอนิกสำ� (ระบบการป็ระชุมออนไลึน� Zoom Cloud 
Meeting) โดยม่นายกรัฐมนตร่ เป็็นป็ระธีาน ในการน่� ท่ี่�ป็ระชุมได้รับที่ราบสำถึานการณ�ข้าวโลึกข้าวไที่ย การกำาห้นดความต้องการใช้ข้าว  
ปี็การผู้ลิึต 2565/66 ความคืบห้น้าผู้ลึการดำาเนินโครงการป็ระกันรายได้เกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว แลึะมาตรการค่้ขนาน ปี็ 2564/65 ความคืบห้น้า 
การดำาเนินการตามยุที่ธีศาสำตร�ข้าวไที่ย ปี็ 2563 - 2567 แลึะได้ร่วมพิจารณาเรื�องต่างๆ อาทิี่ โครงการป็ระกันภัยข้าวนาปี็ ปี็การผู้ลิึต 2565  
งบป็ระมาณแลึะระยะเวลึาโครงการสำนับสำนุนค่าบริห้ารจัดการแลึะพัฒนาคุณภาพผู้ลึผู้ลิึตเกษตรกรผู้้้ป็ล้ึกข้าว ปี็การผู้ลิึต 2564/65
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