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

เป้าประสงค์
“สารสนเทศการเกษตรและแผนพั ฒนาการเกษตร
ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตร
ไปสู่การพั ฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
1. ยกระดับการจัดท�ำและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
2. พั ฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
3. เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดท�ำนโยบาย มาตรการ และแผนพั ฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. พั ฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
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บรรณาธิการแถลง
ในเดืือนมีีนาคมที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.) ได้้จััดงาน
เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสถาปนา ครบรอบ
43 ปีี เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2565
แต่่จากสถานการณ์์การระบาดของ
ไวรััสโควิิด – 19 ที่่�ยืืดเยื้้�อ จึึงต้้อง
เฝ้้าระวัังการแพร่่ระบาดอย่่างเคร่่งครััด 
ส่่งผลให้้การจััดกิิจกรรมวัันคล้้าย
วัันสถาปนาในปีีนี้้�

ต้้องลดกิิจกรรมที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลง
แต่่ยัังคงกิิจกรรมที่่จั� ัดขึ้้�นตามประเพณีี
ซึ่่�งประกอบด้้วย พิิธีีการทางศาสนา
พิิธีีมอบทุุนการศึึกษามููลนิิธิิ ดร.สมนึึก
ศรีีปลั่่�ง และพิิธีมี อบเข็็มเชิิดชููเกีียรติิ
และประกาศเกีียรติิคุุณข้้าราชการ
ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการดีีเด่่น
นอกจากนี้้� ยัังมีีการแถลงข่่าว
ในประเด็็นที่่สำ� ำ�คััญ โดยมีี นายฉัันทานนท์์
วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธาน
แถลงข่่าวแก่่สื่่�อมวลชน ประเด็็น
“ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรไตรมาส 1

ปีี 2565” และ “ผลกระทบ
ด้้านเศรษฐกิิจการเกษตรจาก
สถานการณ์์ความขััดแย้้ง ระหว่่าง
สหพัันธรััฐรััสเซีีย และ ประเทศยููเครน”
โดยผ่่านระบบออนไลน์์ ZOOM
และ FB Live เศรษฐกิิจการเกษตร
เพื่่�อประชาชน ณ ห้้องประชุุม 3 ชั้้�น 3
อาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร
	ทั้้�งนี้้� ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตร
ไตรมาส 1 ปีี 2565 (เดืือนมกราคม มีีนาคม 2565) พบว่่า ขยายตััวร้้อยละ 4.4
โดยการเติิบโตได้้ดีีในไตรมาสนี้้�เป็็นผลจาก

สาขาพืืชซึ่่�งเป็็นสาขาการผลิิตหลััก
ขยายตััว ขณะที่่� สถานการณ์์ความ
ขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย และ ยููเครน ไทย
จะได้้รัับผลกระทบทางตรงจากที่่�ราคา
สิินค้้าโภคภััณฑ์์หลายชนิิดปรัับตััวสููงขึ้้�น
ส่่วนผลกระทบทางอ้้อม คืือ ตลาด
การเงิินโลกที่่�มีีความผัันผวนจาก
มาตรการคว่ำำ��บาตรรััสเซีีย อาจทำำ�ให้้
ค่่าเงิินบาทมีีความผัันผวนเช่่นกััน ทำำ�ให้้
การส่่งออกสิินค้้าเกษตรและผลิิตภััณฑ์์
ของไทยชะลอตััวตามไปด้้วย ซึ่่�งทีีม บก.
ได้้เก็็บภาพบรรยากาศกิิจกรรมมาให้้
สมาชิิกได้้ติิดตามกัันในฉบัับนี้้�

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 785 เมษายน 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

1

สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร
3
>>	จิ้้�งหรีีด สิินค้้าเศรษฐกิิจใหม่่ในพื้้�นที่่�ภาคกลาง

สร้้างรายได้้ ตลาดต้้องการสููง

บทความเศรษฐกิิจการเกษตร
>> สััมมนาออนไลน์์ผ่่าน Application

6

บทความพิิ เศษ
>> เนื้้�อสััตว์์จากพืืช (Plant-based food)

8

เรื่่�อง “รอบรู้้�ตลาดการค้้าเสรีี อาหารแห่่งอนาคต
เทรนด์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่”

แวะเยี่่�ยม สศท.
47
>> สศท.1 ร่่วมติิดตามการลงพื้้�นที่่�ตรวจราชการ

	กระแสการบริิโภคที่่�น่่าจัับตามอง
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

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

เนื้้�อสััตว์์จากพืืช (Plant-based food) กระแสการบริิโภคที่่�น่่าจัับตามอง

12
28
30
30
36
40

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ
>>	กรมประมง...ระดมทีีมผู้้�บริิหาร

44

ราคาปััจจััยการผลิิต

46

	ร่่วมกำำ�หนดทิิศทางการฟื้้�นฟููผลผลิิตกุ้้�งทะเล		
	ของประเทศไทย

	ของรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์ ณ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการ
เกษตรจัังหวััดเชีียงใหม่่
>> สศท.5 ร่่วมกัับ ส.ป.ก.จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
หารืือแนวทางการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุเรีียน
ในพื้้�นที่่�เขตปฏิิรููปที่่�ดิินจัังหวััดบุุรีีรััมย์์
>> สศท.6 เป็็นประธานการหารืือข้้อมููล
	พืืชเศรษฐกิิจ ปีี 2564 – 2565
	ของจัังหวััดระยอง
>> สศท.7 ประชุุมระดมความคิิดเห็็น
(Focus Group) โครงการศึึกษาวิิจััย
เรื่่�อง การศึึกษาพฤติิกรรมการยอมรัับ
เทคโนโลยีีการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากนาข้้าว

จิ้้�งหรีีด สิินค้้าเศรษฐกิิจใหม่่ในพื้้�นที่่�ภาคกลาง สร้้างรายได้้ ตลาดต้้องการสููง
2
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ประชุุมคณะอนุุกรรมการพััฒนา
	การเกษตรและสหกรณ์์จัังหวััดนราธิิวาส
ครั้้�งที่่� 1/2565
>>

ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์
>> สศก. จััดกิิจกรรม Big Cleaning Day

50

	ประจำำ�ปีี 2565
>> การประชุุมคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
เทคโนโลยีีเกษตร 4.0 ครั้้�งที่่� 2/2565
>> รองเลขาธิิการ สศก. ลงพื้้�นที่่�โครงการนำำ�ร่่อง
	การใช้้เครื่่�องจัักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร ณ อำำ�เภอแม่่แตง จัังหวััดเชีียงใหม่่
>> การแถลงข่่าวแก่่สื่่�อมวลชน เนื่่�องในโอกาส
ครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนา
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
>> พิิธีีการทางศาสนา เนื่่�องในโอกาส
ครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนา สศก.
>> พิิธีีมอบทุุนการศึึกษามููลนิิธิิ ดร.สมนึึก ศรีีปลั่่�ง
	ประจำำ�ปีี 2565 เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี
	วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
	การเกษตร ประจำำ�ปีี 2565
>> พิิธีีมอบเข็็มเชิิดชููเกีียรติิและประกาศ
เกีียรติิคุุณ ข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ�
และพนัักงานราชการดีีเด่่น ของสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี
	วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
	การเกษตร ประจำำ�ปีี 2565
>> การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง แนวทาง
	จััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินการพััฒนา
องค์์การ (Application Report)
>> การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง “การจััดทำำ�
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคง
อาหารมุ่่�งสู่่�ปีี ค.ศ. 2030 ภายใต้้กรอบเอเปค

เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

จิ้้ง
� หรีีด สิินค้้าเศรษฐกิิจใหม่่ในพื้้� นที่่�ภาคกลาง สร้้างรายได้้ ตลาดต้้องการสููง
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตรที่่� 7 ชััยนาท 
(สศท.7) ลงสำำ�รวจจิ้้�งหรีีด
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
สระบุุรีี ลพบุุรีี สิิงห์์บุุรีี และจัังหวััด
สุุพรรณบุุรีี ซึ่�ง่ เกษตรกรผู้้�ผลิิตจิ้้�งหรีีด
ส่่วนใหญ่่มีีลัักษณะเป็็นระดัับครััว
เรืือนที่่�ไม่่ใหญ่่มากนััก และยัังไม่่มีี
การรวมตััวกัันเป็็นลัักษณะสหกรณ์์
อย่่างเป็็นรููปธรรม เนื่่�องจากการผลิิต
จิ้้�งหรีีดสามารถทำำ�ได้้โดยง่่าย และ
ใช้้คนดููแลไม่่มาก จิ้้�งหรีีดเป็็นแมลง
ที่่�มีีวงจรชีีวิิตสั้้�น ทำำ�ให้้เกษตรกร
สามารถวางแผนเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต
ได้้หลายครั้้�งต่่อ 1 ปีี โดยวงจรชีีวิิต
ของจิ้้�งหรีีดเกืือบทุุกสายพัันธุ์์�จะใช้้

ระยะเวลาเลี้้�ยงประมาณ 70 - 90 วััน
(เริ่่�มนัับจากระยะไข่่)
	จิ้้�งหรีีดที่่นิ� ิยมเลี้้�ยงมีี 4 สายพัันธุ์์�
ได้้แก่่ 1) จิ้้�งหรีีดพัันธุ์์�ทองดำำ�
เป็็นจิ้้�งหรีีดขนาดกลาง รููปร่่างสั้้�น
หััวกลม หนวดยาว ลำำ�ตััวสีีดำำ� ขาดำำ�
มีีจุุดสีีเหลืืองบริิเวณโคน ปีีก 2 จุุด
เหมาะที่่�จะเป็็นอาหารสััตว์์ เนื่่�องจาก
มีีสีีดำำ�เมื่่�อปรุุงอาหารจะดำำ�ไม่่น่่า
รัับประทาน 2) จิ้้�งหรีีดพัันธุ์์�ทองแดง
เป็็นจิ้้�งหรีีดขนาดกลาง มีีขนาด
เท่่ากัับพัันธุ์์�ทองดำำ� ลัักษณะเด่่นหััว
ลำำ�ตััว ขามีีสีีน้ำำ��ตาลเข้้ม หรืือน้ำำ��ตาล
เหลืืองทอง เหมาะที่่�จะเป็็นอาหาร
ของคน เมื่่�อทอดจะมีีสีีเหลืืองทอง
น่่ารัับประทาน 3) จิ้้�งหรีีดพัันธุ์์�ทองลาย

เป็็นจิ้้�งหรีีดขนาดเล็็กที่่สุ� ุด ลำำ�ตััว
สีีน้ำำ��ตาล ลัักษณะคล้้ายจิ้้�งหรีีดทองแดง
แต่่ขนาดเล็็กกว่า่ ตััวเมีียมีีปีีกคู่่�หน้้า
สั้้�นครึ่่�งลำำ�ตััว ไม่่ชอบบิิน เคลื่่�อนไหว
ไม่่เร็็วเท่่าจิ้้�งหรีีดชนิิดอื่่�น นิิยมเพาะ
เลี้้�ยงเป็็นอาหารของคนเช่่นกััน
แม้้เป็็นจิ้้�งหรีีดที่่มีีข
� นาดเล็็ก
แต่่ให้้ไข่่เยอะ จึึงมีีความมัันกว่่า
จิ้้�งหรีีดชนิิดอื่่�น และ 4) จิ้้�งโกร่่ง
เป็็นแมลงชนิิดหนึ่่�งที่่�สามารถ
รัับประทานได้้ ลัักษณะคล้้ายจิ้้�งหรีีด
มีีขนาดใหญ่่ อ้้วน สีีน้ำำ��ตาล ชอบอยู่่�ในรูู
หนวดยาว หััวกลมใหญ่่ ปีีกมีีลายเส้้น
เล็็กน้้อย นิิยมเพาะเลี้้�ยงเป็็นอาหาร
ของคน เนื่่�องจากมีีตััวขนาดใหญ่่
กว่่าจิ้้�งหรีีด รสชาติิอร่่อยน่่ารัับประทาน
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เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร

จิ้้�งหรีีดนัับเป็็นสััตว์์เศรษฐกิิจใหม่่อีีกหนึ่่�งชนิิด
ที่่�ภาครััฐส่่งเสริิมการเลี้้�ยงในเชิิงพาณิิชย์์
เพื่่� อรองรัับกัับเทรนด์์อาหารเพื่่� ออนาคต
เป็็นแหล่่งโปรตีีนทางเลืือกที่่�มีีศัักยภาพเติิบโตสููง และ
ต่่างประเทศเริ่่�มให้้การยอมรัับแมลงเป็็นแหล่่งโปรตีีนสำำ�รอง
โดยองค์์การสหประชาชาติิ (UN) ประกาศให้้แมลง
เป็็น Super Food ที่่�มีีสารอาหารสููง

4
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การผลิิตจิ้้�งหรีีดมีีต้้นทุุนเฉลี่่ยกล่
� ่องละ
1,092 บาท โดยส่่วนใหญ่่เป็็นต้้นทุุน
ค่่าอาหาร ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ หน้้าฟาร์์ม เฉลี่่�ยกิิโลกรััม 87.62 บาท
ให้้ผลตอบแทนจากการจำำ�หน่่าย
จิ้้�งหรีีดที่่� 1,913.62 บาท/กล่่อง/รุ่่�น
เกษตรกรสามารถเลี้้�ยงได้้ 6 รุ่่�นต่่อปีี
ให้้ผลผลิิตเฉลี่่ย� 21.84 กิิโลกรััม/
กล่่อง/รุ่่�น คิิดเป็็นรายได้้ตลอดทั้้�งปีี
11,481.72 บาท/ปีี หรืือคิิดเป็็น
ผลตอบแทนสุุทธิิ (กำำ�ไร) เท่่ากัับ
4,929.72 บาท/ปีี สำำ�หรัับช่่องทาง
การตลาดเกษตรกรจะจำำ�หน่่าย
จิ้้�งหรีีด เกษตรกรจะจำำ�หน่่ายจิ้้�งหรีีด
3 ช่่องทาง คืือ เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยง
จิ้้�งหรีีดจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�บริิโภคโดยตรง
ร้้อยละ 10 จำำ�หน่่ายให้้พ่่อค้้าปลีีก
ร้้อยละ 30 และจำำ�หน่่ายให้้พ่่อค้้าส่่ง
ร้้อยละ 60 โดยลัักษณะการจำำ�หน่่าย
ทั้้�ง 3 ช่่องทางนี้้�เกษตรกรจะจำำ�หน่่าย
ในรููปของจิ้้�งหรีีดสดหรืือมีีชีีวิิตทั้้�งหมด
สำำ�หรัับพ่่อค้้าปลีีกนั้้�นจะทำำ�การแปรรููป
จิ้้�งหรีีดและนำำ�เสนอขายให้้กัับ
ผู้้�บริิโภค ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในรููปของ

เรื่่�องน่่ารู้้�ทางการเกษตร

จิ้้�งหรีีดทอดที่่�ขายร่่วมกัับแมลงกิินได้้
อื่่�นๆ เป็็นส่่วนใหญ่่ และมีีบางส่่วน
ที่่�ผู้้�บริิโภคซื้้�อจิ้้�งหรีีดสดไปทำำ�การ
แปรรููปเอง
	จิ้้�งหรีีดนัับเป็็นสััตว์์เศรษฐกิิจใหม่่
อีีกหนึ่่�งชนิิดที่่�ภาครััฐส่่งเสริิมการเลี้้�ยง
ในเชิิงพาณิิชย์์เพื่่�อรองรัับกัับเทรนด์์
อาหารเพื่่�ออนาคต เป็็นแหล่่งโปรตีีน
ทางเลืือกที่่�มีีศัักยภาพเติิบโตสููง และ
ต่่างประเทศเริ่่�มให้้การยอมรัับแมลง
เป็็นแหล่่งโปรตีีนสำำ�รอง โดยองค์์การ
สหประชาชาติิ (UN) ประกาศให้้
แมลงเป็็น Super Food ที่่มีี� สาร
อาหารสููง เกษตรกรหรืือผู้้�มีีความ
ชำำ�นาญด้้านการเพาะเลี้้�ยงแมลง
สามารถเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีดได้้ด้้วยต้้นทุุน
ที่่�ไม่่สููงมาก ใช้้พื้้�นที่่�น้้อยให้้ผลผลิิต
6 รอบ/ปีี หากมีีการแปรรููปเป็็น

ผงโปรตีีน สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ได้้มากกว่่า 10 เท่่า
	ทั้้�งนี้้� การเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีดในพื้้�นที่่�
ภาคกลางผลผลิิตยัังไม่่เพีียงพอกัับ
ความต้้องการของตลาด อีีกทั้้�ง
งานวิิจััยและพััฒนาการเลี้้�ยง
รวมทั้้�งความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
การจััดการด้้านการเลี้้�ยงยัังมีีน้้อย
และผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากจิ้้�งหรีีด

มีีจำำ�กััด ไม่่หลากหลาย สภาพอากาศ
มีีผลต่่อการเจริิญเติิบโตของจิ้้�งหรีีด
โดยเฉพาะช่่วงอากาศหนาวจิ้้�งหรีีด
จะมีีการเจริิญเติิบโตช้้า และเกิิด
การตายมาก ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นอุุปสรรค
ในการเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีดของเกษตรกร
โดย : สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7
ชััยนาท
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บทความเศรษฐกิจการเกษตร

สััมมนาออนไลน์์ผ่่าน Application “รอบรู้้�ตลาดการค้้าเสรีี
อาหารแห่่งอนาคต เทรนด์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่”
การเข้้าร่่วมสััมมนา เรื่่�อง
“รอบรู้้�ตลาดการค้้าเสรีี อาหารแห่่ง
อนาคต เทรนด์์สำำ�หรัับผู้้บ� ริิโภคยุุคใหม่่”
จััดโดย กรมเจรจาการค้้าระหว่่าง
ประเทศ และกระทรวงพาณิิชย์์
เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม 2565 เป็็นการ
เปิิดโลกทััศน์์ เพื่่�อพััฒนาทัักษะความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาสิินค้้าเกษตรในวงจร
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าให้้พััฒนาไปสู่่�ผลิิตภััณฑ์์
อาหารแห่่งอนาคต ในครั้้�งนี้้�วิิทยากร
ได้้นำำ�พาให้้รู้้�จัักอาหารกลุ่่�ม
Future Food (Functional Foods/
Organic Foods/ Medical Food)
ว่่ามีีอะไรบ้้าง รวมทั้้�งให้้ผู้้�ร่่วมสััมมนา
ได้้รัับทราบถึึงทิิศทางการพััฒนาของ
อุุตสาหกรรม Future Food ของผู้้�ผลิิต
ในตลาดโลก และการสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�ประกอบการผู้้�ผลิิต ผู้้�ส่่งออก
เตรีียมความพร้้อมในเรื่่�องการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้างคุุณค่่า และรู้้�จััก
ช่่วงชิิงแสวงหาโอกาสด้้านการตลาด
ในกลุ่่�มการค้้าเสรีีต่่างๆ โดยเฉพาะกลุ่่�ม
RCEP ที่่�คาดว่่าจะเป็็นตลาดอนาคตใหม่่
ที่่�รองรัับผลิิตภััณฑ์์อาหารแห่่งอนาคต
ได้้มาก จึึงนัับเป็็นโอกาสที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้มีีรัับความรู้้� แต่่หาก
ต้้องการดำำ�รงอยู่่�ในธุุรกิิจดัังกล่่าว
คงต้้องศึึกษาเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมอีีกมาก
สำำ�หรัับสาระดีีๆที่่�ได้้รัับจากการรัับชม
รัับฟััง พอจะนำำ�มาเล่่าสู่่�กัันฟัังได้้
พอสัังเขป ดัังนี้้�
v Future Food คืือ อะไร : Future
Food เป็็นอาหารแห่่งอนาคตที่่มีี�
การดััดแปลง สรรสร้้าง เพื่่�อสร้้าง
คุุณค่า่ และมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับวััตถุุดิิบ
6
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อาจพบเห็็นในกลุ่่�มอาหารประเภท
Functional Food Organic Foods
Medical Food etc. ซึ่่�งคุุณลัักษณะ
เด่่นของ Future Food จะต้้องดีีต่่อ
สุุขภาพ เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และ
ต้้องมีีมาตรฐานความปลอดภััยรัับรอง
v เทรนด์์อาหารแห่่งอนาคตโลก :
แท้้จริิงโลกมีีการแบ่่งกลุ่่�มเทรนด์์การ
บริิโภคออกเป็็น 2 เทรนด์์ใหญ่่ ได้้แก่่
1) เทรนด์์บริิโภคเพื่่�อสุุขภาพ (อาทิิ
อาหารกลุ่่�มสุุขภาพ อาหารทานให้้
อารมณ์์ดีี บำำ�รุุงร่่างกาย รัักษาโรค ฯลฯ)
และ 2) เทรนด์์บริิโภคตามกระแส
(อาทิิ อาหาร Keto Food/Diet Food/
Waste Food/เทรนด์์การผลิิตอาหาร
ที่่�มีีแนวคิิดเพื่่�อลดขยะที่่�เกิิดจากการ
ใช้้วััตถุุดิิบเพีียงบางส่่วนและทิ้้�งบางส่่วน
ไปทำำ�ให้้เกิิดการสิ้้�นเปลืือง โดยมีีการ
พััฒนามาเป็็นอาหารเมนููใหม่่ได้้ เทรนด์์
การสร้้างโภชนาการแบบใหม่่ เทรนด์์กิิน
ไปเที่่�ยวไป (อาทิิ การสร้้าง story
เชื่่�อมโยงเมนููอาหารกัับวััฒนธรรม
และการท่่องเที่่ย� ว หรืือการแบ่่งปััน
สููตรอาหารทางออนไลน์์ ออฟไลน์์)
เทรนด์์การแบ่่งปัันห้้องครััว (Shared
Kitchen/ Cloud Kitchen) นอกจากนี้้�
ยัังมีีเทรนด์์แปลกใหม่่ของผู้้�บริิโภค
ในยุุคปััจจุุบััน ที่่�มีีการเลืือกหรืือตามหา
อาหารในวััยเด็็กจากประสบการณ์์
ในอดีีตที่่ผ่� ่านมา เทรนด์์อาหารจาก
เมืืองที่่�มีีความโดดเด่่นของสิินค้้า อาทิิ
อาหารที่่มีี� รสชาติิแบบญี่่�ปุ่่�น จำำ�พวก
ส้้มโชยุุ หรืือนมฮอกไกโด หรืือแม้้แต่่
เทรนด์์เมนููกััญชาที่่�กำำ�ลัังมาแรงในขณะนี้้�
อาหารรสร้้อนแรงจำำ�พวกสมุุนไพร

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

v พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน

พบว่่า 57% ของผู้้�บริิโภคของโลก
ในยุุค New Normal ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญ
กัับอาหารสุุขภาพ จำำ�พวกอาหาร
สร้้างภููมิคุ้้�ิ มกััน (ป้้องกัันโควิิด เสริิมสร้้าง
สุุขภาพด้้วยสารอาหารจากธรรมชาติิ
มีีพรีีไบโอติิกช่่วยเสริิมภููมิคุ้้�ิ มกััน ฯลฯ)
อาหารที่่�เกิิดจากกระบวนการที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หรืือความรัับผิิดชอบ
ของมนุุษย์์ต่่อโลก เช่่น การเลืือกสิินค้้า
ที่่�ใช้้คาร์์บอนต่ำำ�� ฯลฯ
v พฤติิกรรมการผลิิต Future
Foods พบว่่า สััดส่่วนการผลิิตของ
ของเทรนด์์อาหารอนาคตที่่�มาแรงมาก
ในขณะนี้้� ได้้แก่่ Food Ingredient
(ส่่วนผสมหลัักในอาหาร) ที่่มีีสั
� ัดส่่วน
มากที่่�สุุดถึึง 37% รองลงมา คืือ
Animal Health 18% และ Food
Waste Management 17%
v เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันมีีการผลิิตอาหารที่่�
สร้้างโภชนาการแบบใหม่่ อาทิิ อาหาร
แพลนท์์เบส ที่่�เป็็นอาหารผลิิตจากพืืช
ผัักผลไม้้และถั่่�ว โดยไม่่มีีส่่วนประกอบ
ของเนื้้�อหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากนมเนย
อาหาร 3D Food Printing หรืือ
การพิิมพ์์ 3 มิิติิ ที่่�เป็็นการผสมผสานกััน
ระหว่่างอาหารและเทคโนโลยีีได้้อย่่าง
ลงตััว สามารถเปลี่่ย� นอาหารและขนม
แบบเดิิมๆ ให้้เป็็นอาหารที่่�กิินได้้ทั้้�งจาน
รวมถึึงภาชนะที่่�ใส่่อาหารด้้วย ซึ่่�งการ
พิิมพ์์อาหาร 3 มิิติิสามารถทำำ�อาหารได้้
จากวััสดุุธรรมชาติิ และส่่วนประกอบ
ที่่�แตกต่่างกัันได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดข้้อได้้
เปรีียบในด้้านของการออกแบบอาหาร
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และการนำำ�เสนออาหารให้้แก่่ลูกค้
ู ้า
แต่่ละรายแบบเฉพาะ สนัับสนุุนการ
ทำำ�งานของchef ด้้านลดเวลาและ
ลดความเสีียหายของวััตถุุดิิบที่่�ใช้้
สนัับสนุุนการผลิิตอาหารสุุขภาพ
และบริิบทของความยั่่�งยืืนด้้วย
v ตลาดหลัักของอาหารแห่่งอนาคต
ยืืนหนึ่่�ง ได้้แก่่ อเมริิกา ซึ่่�งมีีมููลค่่า
การค้้าของอาหารแห่่งอนาคตมากที่่�สุุด
โดยมีี อััตราการเติิบโตต่่อเนื่่�องประมาณ
2.4% รองลงมา ได้้แก่่ จีีน แต่่พบว่่า
จีีนมีีอััตราการเติิบโตแบบก้้าวกระโดด
ประมาณ 6.7 % ทำำ�ให้้จีีนกลายเป็็น
อีีกประเทศที่่�เป็็นโอกาสสำำ�หรัับกลุ่่�ม
อาหารแห่่งอนาคตของโลก
v ช่่องทางด้้านโอกาสทาง
การตลาด : จาก FTA 14 ฉบัับ ที่่�ไทย
เป็็นภาคีี จะช่่วยลดกำำ�แพงภาษีีสำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการไทยที่่�ส่่งออกสิินค้้า
ไปยัังประเทศต่่างๆ ดัังนั้้�น นัับเป็็น
โอกาสสำำ�หรัับการส่่งออกอุุตสาหกรรม
อาหารกลุ่่�ม Future Foods เพราะจาก
ข้้อมููลมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าเกษตร
แปรรููปของไทยที่่ส่� ่งไปกลุ่่�มประเทศคู่่� FTA
พบว่่า มีีการขยายตััวมากถึึง 814%
และขยายตััวมากถึึง 494 % ในตลาดโลก
ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการไทยอย่่าพลาด
ที่่�จะหยิิบ FTA เป็็นอีีกตััวช่่วยในการ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโต นอกจากนี้้�
ยัังมีี “ RCEP” อีีกหนึ่่�งตลาดใหม่่
ที่่�น่่าสนใจในยุุคอนาคต เพราะปััจจุุบััน
มููลค่่าการค้้าของไทยเป็็นมููลค่่าการค้้า
รวมระหว่่างไทยกัับสมาชิิก RCEP มากถึึง
58% โดย“ RCEP” เป็็นเขตการค้้าเสรีี
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของโลก หรืือความตกลง
หุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค
(Regional Comprehensive
Economic Partnership) โดยมีีไทย
เป็็น 1 ใน 15 ประเทศที่่ร่� ่วมก่่อตั้้�ง
ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อ 1 ม.ค. 2565

ข้้อมููลอ้้างอิิงจากกรมเจรจาการค้้า
ระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
ระบุุว่่า RCEP เป็็นความตกลงการค้้าเสรีี
(Free Trade Agreement - FTA)
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก และเป็็น FTA ฉบัับที่่� 14
ของไทย โดยมีีสมาชิิก 15 ประเทศ
ได้้แก่่ อาเซีียน 10 ประเทศ ญี่่�ปุ่่�น
เกาหลีีใต้้ จีีน ออสเตรเลีีย และนิิวซีีแลนด์์
มีีประชากรรวมกััน 2,300 ล้้านคน
(30.2% ของประชากรโลก) GDP
รวมมููลค่่า 28.5 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
(33.6% ของ GDP โลก) และมููลค่่า
การค้้ารวม 10.7 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
(30.3% ของมููลค่่าการค้้าของโลก)
ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�ไทยจะได้้รัับจาก
ความตกลง RCEP อาทิิ สมาชิิก RCEP
ยกเลิิกภาษีีนำำ�เข้้าที่่�เก็็บกัับสิินค้้าไทย
จำำ�นวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีี
เหลืือ 0% ทัันทีี จำำ�นวน 29,891
v สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่
ต้้องปรัับต่่อให้้ทัันต่่อกระแสโลก
ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปแบบพลวััต ทั้้�งเทรนด์์
อาหารอนาคต ที่่�มีีความสำำ�คััญมาก
ต้้องเรีียนรู้้� และเข้้าใจ เปิิดใจ
เปิิดมุุมมองรัับ เพราะเป็็นกุุญแจ
ในการขัับเคลื่่�อนโลกธุุรกิิจเกษตรสู่่�ธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรม เทรนด์์ใหม่่ เช่่น
Medical Foods/ Super Foods/
Novel Foods/ Functional Foods/
เทรนด์์รัักษ์์โลก เทรนด์์ที่่�สนัับสนุุน
ความมั่่�นคงด้้านอาหาร เทรนด์์เลืือก
สื่่�ออาหารแบบใหม่่ หรืือแม้้แต่่กลยุุทธ์์
การขายแบบใหม่่ ความต้้องการอาหาร
หรืือสาระสำำ�คััญที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพ และเทรนด์์การเปลี่่ย� น
วััตถุุดิิบอาหารเหลืือทิ้้�ง เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่
Organic Foods ทั้้�งหมดนี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�
ผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่ต้้องให้้ความ
สำำ�คััญ ติิดตาม และรัับรู้้�ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ

นอกจากผู้้�ประกอบการที่่ต้� อ้ งติิดตาม
พััฒนาความรู้้� ก้้าวให้้ทัันโลกด้้านอาหาร
แห่่งอนาคตแล้้ว ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับ
แวดวงอาหาร ทั้้�ง Chef ก็็ต้้องร่่วม
สรรสร้้างเมนููใหม่่ๆจากผลิิตภััณฑ์์อาหาร
อนาคต หรืือผุุดไอเดีียเจ๋๋งๆ เป็็นเมนูู
อาหารที่่น่� ่าสนใจด้้วย อาทิิ อาหาร
ที่่�เดิินทางได้้ สำำ�หรัับยุุค New Normal
ที่่�มีีการ Work from Home หรืือ
Study at home รวมทั้้�งกลุ่่�มนัักวิิจัยั
โภชนาการ นัักสร้้างนวััตกรรม
ด้้านอาหาร ก็็ต้้องร่่วมคิิดค้้นสิ่่�งใหม่่ๆ
ออกมา ดัังที่่�เราเคยทราบว่่า กลุ่่�ม Novel
Foods ได้้มีีการนำำ�ขนุุน มาผลิิตเป็็น
อาหารแทนเนื้้�อสััตว์์ หรืือนำำ�เห็็ดแครง
ที่่�มีีความหนึึบ มีีกลิ่่�นผลไม้้ สรรสร้้าง
เป็็นเมนููขนมหวาน อย่่างแพนเค้้กเกาหลีี
ที่่�มีีรสชาติิและกลิ่่�นเฉพาะตััว มีีการนำำ�
กระเจี๊๊�ยบแดงมาพััฒนาเป็็นวััตถุุดิิบ
ของอาหารที่่ช่� ่วยกระบวนการเผาผลาญ
และลดความอ้้วน ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเกิิดจาก
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทั้้�งสิ้้�น สุุดท้้ายนี้้�
อยากฝากไว้้ Stakeholders ในแวดวง
อาหารแห่่งอนาคตว่่า หากมีีการสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์อาหารอนาคตขึ้้�นมาแล้้ว
ก็็อย่่าลืืมที่่�จะต้้องสร้้าง Edible Tales
หรืือนิิทานกิินได้้ควบคู่่�กัันไปด้้วย
เพราะธุุรกิิจจะเติิบโต และการดำำ�รงอยู่่�
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ก็็ต้้องเกิิดจากการกระ
ตุ้้�นผู้้�บริิโภคให้้เกิิดความอยาก โดยต้้อง
รัักษาความอยากของผู้้�บริิโภคให้้มีี
เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�ง สร้้างกลยุุทธ์์
แสวงหาโอกาสด้้านการตลาดให้้เติิบโต
ต่่อเนื่่�อง ตราบนานเท่่านาน

โดย : นางธััญญ์์พิิชชา เถระรััชชานนท์์
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 2
พิิษณุุโลก
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เนื้้�อสััตว์์จากพืื ช (Plant-based food)
กระแสการบริิโภคที่่�น่่าจัับตามอง
Plant-base food หรืือ
เนื้้�อสััตว์์จากพืืช เป็็นการพััฒนา
นวััตกรรมทางอาหารที่่�เป็็นทางเลืือกใหม่่
ในการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์อาหาร
แปรรููปเพื่่�อสุุขภาพ ที่่�ให้้รสชาติิและ
คุุณค่าทา
่ งโภชนาการใกล้้เคีียงกัับ
เนื้้�อสััตว์์จริิง และถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การต่่อสู้้�กัับความมั่่�นคงทางอาหาร
(Food security) เพื่่�อสร้้างสมดุุล
ในการผลิิตและการบริิโภค รองรัับ
การขยายตััวของประชากรโลกและ
ความต้้องการบริิโภคที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยจุุดเปลี่่ย� นเทรนด์์การบริิโภค
อาหารทางเลืือกของโลก เริ่่�มต้้นจาก
ข้้อกัังวลเกี่่ย� วกัับสารปนเปื้้�อน
ในเนื้้�อสััตว์์ ยาปฏิิชีีวนะที่่�ให้้ในสััตว์์
และสะสมในมนุุษย์์ โรคระบาดจากสััตว์์
ที่่�แพร่่สู่่�คน โรคจากการบริิโภคอาหาร
ที่่�ไม่่เหมาะสม ทั้้�งจากอาหารสำำ�เร็็จรููป
และอาหารแปรรููป อาทิิ โรคอ้้วน
โรคเบาหวานและความดััน และความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคมะเร็็ง เป็็นต้้น
8
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ประกอบกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
กลุ่่�มมัังสวิิรััสติิและรัักสุุขภาพที่่�มีี
เพิ่่�มมากขึ้้�น อีีกทั้้�งปััจจััยเสริิมในผู้้�แพ้้
โปรตีีนจากเนื้้�อสััตว์์ และแพ้้แล็็กโตส
หรืือนม มุุมมองการงดบริิโภคเนื้้�อสััตว์์
เพื่่�อสวััสดิิภาพของสััตว์์ (Animal
Welfare) การเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และวิิกฤตโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
ภาคเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร
ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนย้้ายปััจจััยการผลิิต
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สิินค้้าเกษตรและอาหารของโลกชะลอตััว
และเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคที่่ต� ระหนัักถึึงคุุณภาพและ
ความปลอดภััยของสิินค้้าเกษตร
และอาหารมากขึ้้�น
Plant-based food จััดเป็็นอาหาร
ในกลุ่่�มโปรตีีนทางเลืือก (Alternative
Protein) ซึ่่�งผลิิตจากวััตถุุดิิบที่่ทำ� ำ�จาก
พืืชให้้โปรตีีนสููง เช่่น ถั่่�ว เห็็ด สาหร่่าย
ข้้าวโอ๊๊ต และอััลมอนด์์ โดยมีีการพััฒนา
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รสชาติิ กลิ่่�น และสีีสัันให้้เหมืือนเนื้้�อสััตว์์
ให้้คุุณค่่าทางโภชนาการที่่�ดีี โดยไม่่ผ่่าน
การตััดต่่อพัันธุุกรรม แต่่ใช้้วิิธีีการดึึง
โมเลกุุลของเนื้้�อสััตว์์มาใช้้ เพื่่�อให้้ได้้
“รสชาติิ” เหมืือนเนื้้�อสััตว์์ และ
การสร้้างเส้้นใยสามมิิติิเพื่่�อเพิ่่�ม
“รสสััมผััส” และ “สีีสััน” เหมืือนเนื้้�อสััตว์์
จึึงถืือเป็็นความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมการผลิิตอาหารที่่�ใช้้
วััตถุุดิิบจากพืืชมาทำำ�เป็็นเนื้้�อสััตว์์
และผลิิตภััณฑ์์อาหารจากปศุุสัตว์
ั ์
ปััจจุุบััน Plant-based food
มีี 4 ประเภท ได้้แก่่
1. Plant-based Milk & Dairy
(นมจากพืืช) นมและผลิิตภััณฑ์์จากนม
ทำำ�จากถั่่�ว หรืือธััญพืืชต่่างๆ เช่่น
นมมะพร้้าว นมถั่่�วเหลืือง นมอััลมอนด์์
นมข้้าวโพด รวมถึึงโยเกิิร์์ตนมจากพืืช
ชีีสจากพืืช และไอศกรีีมจากพืืช เป็็นต้้น
2. Plant-based Meat (เนื้้�อเทีียม
หรืือเนื้้�อสััตว์์จากพืืช) โดยนำำ�ยีีสต์์และ
โปรตีีนที่่�สัังเคราะห์์ได้้จากรากของ
พืืชตระกููลถั่่�วมาเข้้าสู่่�กระบวนการหมััก

เพื่่�อผลิิตโปรตีีนเฉพาะ จนทำำ�ให้้เกิิด
ฮีีม (Heme) และนำำ�ไปใส่่ในโปรตีีน
จากพืืช และแปลงสภาพโปรตีีนจากพืืช
ตระกููลถั่่�วภายใต้้สภาวะความเป็็นด่่าง
ให้้กลายเป็็นแป้้งสาลีี และอััดขึ้้�นรููป
เพื่่�อจััดแนวโปรตีีนให้้เป็็นเส้้นคล้้าย
ผิิวสััมผััสของเนื้้�อสััตว์์
3. Plant-based Meal (อาหาร
ปรุุงสำำ�เร็็จจากพืืช) ทั้้�งในรููปแบบ
อาหารแช่่เย็็น อาหารแช่่แข็็ง
รวมถึึงอาหาร ที่่�เก็็บได้้ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 785 เมษายน 2565
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โดยไม่่ต้้องแช่่เย็็น ซึ่่�งถููกจััดเป็็นอาหาร
พร้้อมทานที่่�มีีคุุณลัักษณะไม่่แตกต่่าง
จากอาหารปรุุงสด
4. Plant-based Egg (ไข่่จากพืืช)
ทำำ�จากถั่่�วเขีียวเป็็นส่่วนประกอบหลััก
เพื่่�อสร้้างผิิวสััมผััส (Texture) เติิมสีีสััน
ด้้วยแครอทและขมิ้้�น เติิมรสชาติิด้้วย
เกลืือ และผงกรอบเพื่่�อเพิ่่�มเนื้้�อสััมผััส
และคงความเป็็นกรด-ด่่าง รวมถึึงสีี
และกลิ่่�นให้้เหมืือนไข่่ไก่่
อย่่างไรก็็ตาม Plant-based food
ยัังมีีข้้อจำำ�กััดในด้้านรสชาติิ และการ
เพิ่่�มสารอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์และ
จำำ�เป็็นต่่อร่่างกาย เนื่่�องจากโปรตีีนจาก
พืืชให้้คุุณค่่าทางโภชนาการน้้อยกว่่า
โปรตีีนจากสััตว์์ โดยเฉพาะธาตุุเหล็็ก
แคลเซีียม และวิิตามิินบีี 12 ซึ่่�งพบ
ในสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์เท่่านั้้�น
ไม่่มีีอยู่่�ในพืืช ยกเว้้นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้
จากการหมัักพืืชที่่�ทำำ�ให้้เกิิดจุุลิินทรีีย์์
ในการสร้้างวิิตามิินบีี 12 ได้้ ซึ่่�งมีีบทบาท
สำำ�คััญในกระบวนการสร้้างเม็็ดเลืือดแดง
รวมถึึงมีีส่่วนช่่วยให้้การทำำ�งาน
ของระบบประสาทเป็็นไปได้้อย่่างปกติิ
Plant-based food เป็็นที่่รู้้�จั
� ัก
มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในหมู่่�คนไทย
จากผลสำำ�รวจของ Positioningmag
พบว่่า ร้้อยละ 58 ของคนไทยในช่่วง
อายุุ 18-29 ปีี เคยรัับประทาน
Plant-based food และเริ่่�มเป็็นกระแส
การบริิโภคทางเลืือกที่่�มาแรงมากขึ้้�น
ซึ่่�งผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เคยทดลองทาน
แต่่ยัังไม่่ถึึงขั้้�นเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ในการบริิโภค plant-based food
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ทดแทนเนื้้�อสััตว์์ เนื่่�องจากยัังไม่่เข้้าใจ
อาหารแปรรููปในรููปแบบใหม่่นี้้�มากนััก
และยัังมีีปััจจััยข้้อจำำ�กััดในการบริิโภค
อาทิิ ราคาที่่�สููงกว่่าอาหารแปรรููปชนิิด
อื่่�นๆ รสชาติิ ความอร่่อยยัังไม่่เทีียบ
เคีียงเนื้้�อสััตว์์จริิงๆ ช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายยัังมีีน้้อย แต่่จากข้้อมููลของ
สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พบว่่าผู้้�บริิโภคชาวไทยร้้อยละ 53
ต้้องการลดการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์
และร้้อยละ 45 สนใจที่่�จะปรัับเปลี่่�ยน
ไปสู่่�การรัับประทานอาหารแบบ
มัังสวิิรััสติิ และอาหารจากพืืช ซึ่่�งถืือเป็็น
โอกาสในการพััฒนาต่่อยอดธุุรกิิจนี้้�
หากมองระยะยาว ความท้้าทาย
ในการพััฒนา Plant-based food
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการของไทยที่่�มีีผล
ต่่อความสำำ�เร็็จของผลิิตภััณฑ์์ชนิิดนี้้�
ไม่่เพีียงปััจจััยเรื่่�องรสชาติิเท่่านั้้�น
แต่่การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการ
บริิโภคให้้เกิิดการตระหนัักรู้้� และความ
เข้้าใจถึึงอรรถประโยชน์์และคุุณค่่า
ที่่�ได้้รัับจากการบริิโภค Plant-based food
ใกล้้เคีียงกัับอาหารแปรรููปชนิิดอื่่�นๆ
ดัังที่่�ตลาดน้ำำ��ดื่่�มผสมวิิตามิินทำำ�สำำ�เร็็จ
มาแล้้วและกลายเป็็นเครื่่�องดื่่�มทางเลืือก
เพื่่�อสุุขภาพที่่�น่าจั
่ ับตามองมาถึึงปััจจุุบัันนี้้�
โดยผู้้�ประกอบการจะต้้องมีีช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้
ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงสิินค้้า และสามารถ
หาซื้้�อสิินค้้าได้้ง่าย
่ ในราคาที่่จั� ับต้้องได้้
รวมทั้้�งการพััฒนารสชาติิ คุุณค่่า
ทางโภชนาการและประโยชน์์ทางด้้าน
สุุขภาพ และมาตรฐานความปลอดภััย
จากการใช้้วััตถุดิุ ิบเจืือปนอาหาร
เพื่่�อปรุุงรส แต่่งสีี กลิ่่�น และปรัับ
เนื้้�อสััมผััสให้้มีีความใกล้้เคีียงกัับเนื้้�อสััตว์์
จากผลวิิเคราะห์์ของ Krungthai
COMPASS พบว่่าปััจจุุบัันมููลค่่าตลาด
ของ Plant-based food ในตลาดโลก
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มีีประมาณ 1.25 ล้้านล้้านบาท เติิบโต
เฉลี่่�ยร้้อยละ 12 และตลาดไทยมีีมููลค่่า
ประมาณ 2.4 หมื่่�นล้้านบาท เติิบโต
เฉลี่่�ยร้้อยละ 20 และคาดว่่าตลาด
Plat-based food ในไทยจะมีีมููลค่่า
สููงถึึง 4.5 หมื่่�นล้้านบาทในปีี 2567
และเติิบโตเฉลี่่�ยร้้อยละ 10 โดยมีี
รููปแบบตลาดผู้้�บริิโภค ได้้แก่่
v Vegan : ผู้้�บริิโภคที่่�เคร่่งครััด
ในการงดบริิโภคทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเนื้้�อสััตว์์ และเลืือกบริิโภคเฉพาะ
อาหารหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�มาจากผััก
ผลไม้้ ธััญพืืช เท่่านั้้�น
v Vegetarian : ผู้้�บริิโภคที่่�เลืือก
รัับประทานมัังสวิิรััสติิ ไม่่บริิโภคเนื้้�อสััตว์์
แต่่สามารถบริิโภคไข่่ นม และเนยได้้
v Pescatarian : ผู้้�บริิโภคที่่�งดเว้้น
จากการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์ ยกเว้้นเนื้้�อปลา
v Flexitarian (Flexible +
Vegetarian) : ผู้้�บริิโภค Vegetarian
แบบยืืดหยุ่่�นเป็็นครั้้�งคราว และลด
ปริิมาณการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อต้้องการดููแลสุุขภาพ
และต้้องการควบคุุมน้ำำ��หนััก
ซึ่่�งประเทศไทยมีีกลุ่่�มผู้้�บริิโภคลัักษณะนี้้�
ประมาณ 18 ล้้านคน จากจำำ�นวณ
ประชากร 68 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ
26 ของประชากรทั้้�งประเทศ
v Meat reducer : ผู้้�บริิโภคที่่�ยััง
บริิโภคเนื้้�อสััตว์์ แต่่พยายามลดปริิมาณ
หรืือมองหาทางเลืือกการบริิโภค
เพื่่�อสุุขภาพมากขึ้้�น
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	ทั้้�งนี้้� ตลาดและการบริิโภค
Plant-based food ของไทยมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจากกระแส
พฤติิกรรมการเลืือกบริิโภคอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพที่่�เริ่่�มมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในระบบห่่วงโซ่่อาหารควบคู่่�กัับ
มาตรฐานทางสาธารณสุุข ซึ่่�งจะเห็็นได้้
จากตลาดสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพที่่�เติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง และตลาดสิินค้้าปศุุสััตว์์
ที่่�สามารถเพิ่่�มมููลค่่ายกระดัับเป็็นสิินค้้า
พรีีเมี่่�ยมปลอดสาร ตลาดเครื่่�องปรุุง
หรืือวััตถุดิุ ิบประกอบอาหารสููตรสุุขภาพ
เป็็นที่่�ต้้องการบริิโภคเพิ่่�มมากขึ้้�น
ผู้้�ผลิิตอาหารรายใหญ่่ทั้้�งในไทยและ
ต่่างประเทศจึึงให้้ความสนใจและให้้ความ
สำำ�คััญกัับการผลิิตเพื่่�อรองรัับตลาดนี้้�
มากขึ้้�น และเริ่่�มมีีสิินค้้า Plant-based
food หลากหลายรููปแบบเพื่่�อเป็็นทาง
เลืือกให้้ผู้้�บริิโภค และสามารถต่่อยอด
เพื่่�อยกระดัับอุุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐานการผลิิต และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

ให้้ธุุรกิิจและการค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในอนาคต ควบคู่่�กัับประเด็็นความ
ท้้าทายในเรื่่�องคุุณค่่าทางโภชนาการ
และความปลอดภััยของวััตถุกา
ุ รผลิิต
	สำำ�หรัับประเทศไทย ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ปลููก
และผลผลิิตจากพืืชที่่�ให้้โปรตีีนสููงหลาก
หลายชนิิด อาทิิ ข้้าว ถั่่�วเหลืืองและ
พืืชตระกููลถั่่�ว รวมทั้้�งธััญพืืชชนิิดต่่างๆ
ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�ไทยมีีศัักยภาพ และ
ได้้รัับการยอมรัับในระดัับโลก
จึึงสามารถนำำ�มาต่่อยอดเป็็นวััตถุดิุ ิบ
ผลิิต Plant-based food เพื่่�อสร้้าง
โอกาสทางการค้้ารูปู แบบใหม่่ๆ
สอดคล้้องกัับนโยบายเชิิงรุุกของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
“Agri challenge >> Next Normal
2022” เหลีียวหลััง แลหน้้า รองรัับ
Next Normal ความท้้าทายต่่อภาค
เกษตรเพื่่�อขัับเคลื่่�อนในระยะต่่อจากนี้้�
โดยเน้้นเชื่่�อมโยง (1) การผลิิต มุ่่�งเน้้น
เพิ่่�มมููลค่่าผลผลิิตควบคู่่�กัับการยกระดัับ

มาตรฐาน (2) การแปรรููป มุ่่�งเน้้นสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าสููงด้้วย BCG Model
และมาตรฐานความปลอดภััยของสิินค้้า
เกษตรและอาหาร และ (3) การตลาด
มุ่่�งเน้้นเสนอคุุณค่่าต่่อผู้้�บริิโภค
ในการทำำ�ตลาดอย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่
รููปแบบผลิิตภััณฑ์์ Packaging,
Branding ,Online Marketing
และการสร้้างประสิิทธิิภาพของระบบ
โลจิิสติิกส์์การเกษตร ซึ่่�งเป็็นนโยบาย
สำำ�คััญที่่ช่� ่วยส่่งเสริิมให้้ Plant-based
food เติิบโตและมีีมููลค่่าสููงขึ้้�น
โดย : กองเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ

แหล่่งข้้อมููลอ้้างอิิง
v Positioningmag

		 https://positioningmag.com/1353413
v ศููนย์์วิิจััย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุุงไทย
v ฐานเศรษฐกิิจ ฉบัับที่่� 3,751 วัันที่่� 23-26 มกราคม พ.ศ. 2565
		 https://www.thansettakij.com/business/511918 https://mgronline.com/daily/detail/9650000004043
v ไทยพัับลิิก้้า
		 https://thaipublica.org/2021/07/world-food-trends-plant-based-meat/
v Brand Buffet
		 https://www.brandbuffet.in.th/2021/02/flexitarian-consumer-and-nestle-launch-harvest-gourmet		 plant-based-foods/
v กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
		 https://ejournal.dip.go.th/dip/images/ejournal/75114a8506de6348c0a02459f545462f.pdf
v งานสื่่�อสารองค์์กร กองบริิหารงานทั่่�วไป สำำ�นัักงานอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
		 https://www.posttoday.com/politic/columnist/673117
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ประจ�ำเดือน
มีีนาคม 2565

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

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

- รวมทั้้�งประเทศ
(ล้้านตัันข้้าวเปลืือก)
- ร้้อยละ

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

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.65

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

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

4.30

6.41

9.15

67.59

9.52

1.82

0.62

0.21

0.28

0.07 100.00

2) ข้้าวนาปรััง ปีี 2565

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

ปริิมาณผลผลิิตและร้้อยละข้้าวนาปรัังจากการเก็็บเกี่่�ยวรายเดืือน ปีี 2565
ก.พ.65

- รวมทั้้�งประเทศ (ล้้านตัันข้้าวเปลืือก) 0.887
- ร้้อยละ
13.58

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.060
31.55

1.986
30.42

0.919
14.08

0.305
4.67

0.283
4.34

0.066
1.01

0.018
0.28

ต.ค.

รวม

0.005 6.529
0.07 100.00

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

				 (1) การจััดการปััจจััยการผลิิต ได้้แก่่ โครงการผลิิตและกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าว และมาตรการควบคุุมค่่าเช่่าที่่�นา
				 (2) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้า้ ว ได้้แก่่ โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ (นาแปลงใหญ่่)
โครงการส่่งเสริิมการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์ โครงการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิตพืืช โครงการเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้สู่่�มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โครงการพััฒนาและส่่งเสริิมการเกษตร (ข้้าวพัันธุ์์� กข43
และข้้าวเจ้้าพื้้�นนุ่่�ม) โครงการรัักษาระดัับปริิมาณและคุุณภาพข้้าว โครงการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนและเพิ่่�มพื้้�นที่่�ระบบส่่งน้ำำ��ให้้พื้้�นที่่�
เกษตรกรรม และการปฏิิบัติั ิทางการเกษตรที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับการผลิิตข้้าวยั่่�งยืืน
				 (3) การควบคุุมปริิมาณการผลิิตข้า้ ว ได้้แก่่ โครงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เกษตรตามแผนที่่�การเกษตรเชิิงรุุก
(Zoning by Agri-Map) โครงการส่่งเสริิมการปลููกพืืชหลากหลาย โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตข้า้ วโพดเลี้้�ยงสััตว์์หลัังฤดููทำำ�นา
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์และกิิจกรรมที่่�เกี่่ย� วเนื่่�อง โครงการส่่งเสริิมการปลููกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์ผ่์ ่านระบบสหกรณ์์ แผนการถ่่ายทอด
ความรู้้�การผลิิตพืืชหลัังนาและการใช้้น้ำำ��ในการผลิิตพืืชอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และแผนการผลิิตพัันธุ์์�พืืชและปััจจััยการผลิิต
				 (4) การพััฒนาชาวนา ได้้แก่่ โครงการพััฒนาเกษตรกรปราดเปรื่่�อง (Smart Farmer)
				 (5) การวิิจัยั และพััฒนา ได้้แก่่ การปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้า้ วเจ้้าพื้้�นแข็็ง และพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
				 (6) การประกัันภััยพืืชผล ได้้แก่่ โครงการประกัันภััยข้า้ วนาปีี
				 (7) การส่่งเสริิมการสร้้างยุ้้�งฉางให้้เกษตรกรและสถาบัันเกษตรกรทั่่�วประเทศ (รััฐชดเชยดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3)
1.2) ด้้านการตลาด

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

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

		 ภาวการณ์์ซื้้�อขายข้้าวในเดืือนมีีนาคม 2565 ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิและข้้าวเจ้้าที่่�เกษตรกรขายได้้ ราคาสููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการต้้องการข้้าวเพื่่�อส่่งออกไปยัังตลาดต่่างประเทศที่่มีีตา
� มคำำ�สั่่�งซื้้�อเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งจากประเทศในทวีีปแอฟริิกา ตะวัันออกกลาง และเอเชีีย
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1.4 การส่่งออก

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

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

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

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

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

ที่่�มา : สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวไทย
อิิหร่่าน

			สำำ�นัักข่่าว BNE IntelliNews รายงานโดยอ้้างถึึงศููนย์์สถิิติิแห่่งอิิหร่่าน (the Statistical Center of Iran; SCI) ว่่า ในปีี 2564
ภาวะราคาข้้าวของอิิหร่่านเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 95 และในช่่วงระหว่่างเดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2565 ราคาข้้าวในอิิหร่่าน
ปรัับสููงขึ้้�นประมาณร้้อยละ 20 จากเดืือนธัันวาคม 2564 ซึ่�ง่ เป็็นผลจากการที่่�ผลิิตข้้าวในประเทศลดลง เนื่่�องจากภััยแล้้ง ส่่งผลให้้มีีการ
นํําเข้้าข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นตามมา ขณะที่่�ราคาอาหารในอิิหร่่านสููงขึ้้�นในอััตราที่่สู� ูงกว่่าอััตราเงิินเฟ้้ออย่่างเป็็นทางการที่่�ร้้อยละ 42
			สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน รายงานว่่า การเข้้ามาบริิหารงานของรััฐบาลอิิหร่่านชุุดใหม่่
ภายใต้้การนํําของประธานาธิิบดีีอิิบรอฮิิม ไรซี่่� ในช่่วงระยะเวลา 10 เดืือนที่่�ผ่่านมา นัับว่่าเป็็นช่่วงเวลาที่่อิ� ิหร่่านประสบปััญหาวิิกฤติิ
ทางเศรษฐกิิจที่่�รุุนแรงที่่สุ� ุดในประวััติิศาสตร์์ ด้้วยอััตราเงิินเฟ้้อขยัับสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้ากว่่า 84,000 รายการ
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นรายวัันในอััตราเฉลี่่ย� ระหว่่างร้้อยละ 60 - 200 ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของสิินค้้า ขณะเดีียวกัันปััญหาการแพร่่ระบาด
ของโควิิด - 19 การกดดัันของมาตรการคว่ำำ�� บาตรอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนปััจจััยภายนอกและภายในอื่่�นๆ ทำำ�ให้้ภาพรวมของเศรษฐกิิจ
อิิหร่่านประสบภาวะถดถอยและฝืืดเคืืองขึ้้�นเป็็นทวีีคููณ อััตราการว่่างงานเพิ่่�มขึ้้�น ประชาชนมีีรายได้้ลดลง ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องแบกรัับ
ภาระค่่าใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่สู� ูงขึ้้�น เหล่่านี้้�เป็็นต้้น
			ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการลดภาระค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�นให้้แก่่ประชากรรายได้้น้้อยที่่มีีจำ
� ำ�นวนกว่่า 29 ล้้านคน และผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด - 19 จากการที่่�ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่จำ� ำ�เป็็นมีีราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเกืือบทุุกรายการ
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา เพราะส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าที่่�มีีผลผลิิตไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการภายในประเทศ ต้้องนํําเข้้าจาก
ต่่างประเทศเป็็นหลััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิินค้้าข้้าว
			รััฐบาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องนํําเข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศมาจํําหน่่ายในราคาอุุดหนุุนให้้แก่่ผู้้�บริิโภคเหล่่านี้้� รวมไปถึึง
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคอื่่�นๆ ที่่�มีีความจํําเป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ข้้าว น้ำำ��มัันพืืช แป้้งข้้าวสาลีี น้ำำ��ตาลทราย และเนย เป็็นต้้น ซึ่่�งรััฐบาล
จะนํําเข้้าเพื่่�อกระจายไปยัังกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อยและรายได้้ปานกลางซึ่่�งเป็็นชนกลุ่่�มใหญ่่ของประเทศ ให้้สามารถซื้้�อหาสิินค้้ามา
บริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ในราคาที่่�เหมาะสมตามโควต้้าที่่รั� ัฐบาลจััดสรรไว้้ ซึ่�ง่ ถืือเป็็นการรัักษาสมดุุลสิินค้้าด้้านปริิมาณ และควบคุุม
ราคาสิินค้้าในตลาดอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
			 จากข้้อมููลรายงานล่่าสุุดของสื่่�อท้้องถิ่่�น Iranian News Agency (IRNA) พบว่่าภายหลัังการเข้้ามามีีอำำ�นาจของรััฐบาลชุุดใหม่่
ในเดืือนสิิงหาคม 2564 รััฐบาลอิิหร่่านได้้อนุุญาตให้้นํําเข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศเป็็นจำำ�นวนมาก โดยในจำำ�นวนนี้้� เป็็นข้้าวจาก
ประเทศไทย จำำ�นวน 37,500 ตััน ซึ่�ง่ ถืือเป็็นข้้าวล็็อตแรกที่่�นํําเข้้าจากไทยของรััฐบบาลชุุดใหม่่ ซึ่�ง่ ปััจจุุบัันสิินค้้าได้้ขนส่่งมาถึึงท่่าเรืือ
เมืือง Bushehr ของอิิหร่่านแล้้ว และกํําลัังอยู่่�ระหว่่าการขนถ่่ายและกระจายไปยัังภููมิิภาคต่่างๆของประทศ
			ทั้้�งนี้้� สื่่�อดัังกล่่าวแจ้้งว่่า การนํําเข้้าข้้าวล็็อตนี้้�จากไทยเป็็นการนํําเข้้าเพื่่�ออุุดหนุุนและช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อยและ
ปานกลางให้้สามารถซื้้�อหาข้้าวมาบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ ซึ่�ง่ ก่่อนหน้้านี้้�รััฐบาลได้้นํําข้้าวจากไทยที่่�อยู่่�ในโกดัังสํํารองออกมาจํําหน่่าย
หมดแล้้ว ทำำ�ให้้ต้้องนํําเข้้าเพิ่่�มอย่่างเร่่งด่่วนให้้ทัันต่่อการจัับจ่่ายใช้้สอยช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ 2565 ที่่�จะเริ่่�มขึ้้�นในวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565
รวมไปถึึงเทศกาลถืือศีีลอดซึ่�ง่ ในปีี 2565 จะตรงกัับช่่วงเดืือนเมษายน โดยข้้าวที่่�อิิหร่่านนํําเข้้าล็็อตนี้้�เป็็นข้้าวขาวเกรด B บรรจุุถุุงๆ
ละ 10 กิิโลกรััม จํําหน่่ายในราคาอุุดหนุุนของรััฐบาล ราคาถุุงละ 1,250,000 เรีียล (ประมาณ 160 บาท ซึ่�ง่ ตามปกติิข้้าวนํําเข้้าจากไทย
จะมีีราคาประมาณ 1.5 เหรีียญสหรััฐฯ หรืือประมาณ 48 บาทต่่อ 1 กิิโลกรััม หรืือ 480 บาทต่่อ 10 กิิโลกรััม) ทั้้�งนี้้� เมื่่�อปีี 2564 อิิหร่่าน
นํําเข้้าข้้าวจากไทยแล้้วมููลค่่า 24,857,904 เหรีียญสหรััฐฯ หรืือประมาณ 795,245,928 บาท
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			ท่่าเรืือเมืือง Bushehr ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ของอิิหร่่าน ถืือเป็็นท่่าเรืือขนาดใหญ่่และมีีความสำำ�คััญที่่สุ� ุดของอิิหร่่าน
ในการนํําเข้้า - ส่่งออก และขนถ่่ายสิินค้้าไปยัังประเทศต่่างๆ ในภููมิิภาคตะวัันออกกลาง และเอเชีียกลางรวมถึึงเอเชีียไกล และแอฟริิกาใต้้
เป็็นท่่าเรืือที่่�มีีพรมแดนใกล้้กัับประเทศในอ่่าวเปอร์์เซีีย เช่่น กาตาร์์ บาห์์เรน คููเวต และซาอุุดีีอาระเบีีย มีีศัักยภาพในการรองรัับสิินค้้า
กว่่า 8 ล้้านตัันต่่อปีี โดยในปีี 2565 รััฐสภาอิิหร่่านอนุุมััติิให้้จัังหวััด Bushehr ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของท่่าเรืือดัังกล่่าว เป็็นเขตการค้้าเสรีีทั้้�งจัังหวััด
			 ที่่�ผ่่านมา ในปีี 2564 อิิหร่่านนํําเข้้าสิินค้้าจากประเทศไทยผ่่านท่่าเรืือเมืือง Bushehr คิิดเป็็นมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 2,487,000
เหรีียญสหรััฐฯ (ประมาณ 79.5 ล้้านบาท) โดยส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าจํําพวก ยางพารา ตาข่่ายจัับปลา ยางรถยนต์์ และน้ำำ��ผลไม้้เข้้มข้้น เป็็นต้้น
			ทั้้�งนี้้� รััฐบาลอิิหร่่านมีีความจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เข้้าข้้าวราคาถููกจากต่่างประเทศมาจํําหน่่ายให้้แก่่ประชาชน ในช่่วงเทศกาลสำำ�คััญฯ
ซึ่่�งมีีปริิมาณความต้้องการการบริิโภคข้้าวสููง ถึึงแม้้ว่่ารััฐบาลพยายามจะเข้้าควบคุุมราคาข้้าว แต่่ข้า้ วที่่�มีีขายในตลาดยัังคงขยัับตััวสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะข้้าวที่่�ผลิิตในประเทศที่่มีีปริ
� ิมาณน้้อยและขายอยู่่�ที่ป่� ระมาณกิิโลกรััมละ 1 ล้้านเรีียล (128 บาท) เป็็นอย่่างต่ำำ��
ทำำ�ให้้ชาวอิิหร่่านเริ่่�มหัันมาบริิโภคข้้าวนำำ�เข้้าแทน ดัังนั้้�น จึึงคาดว่่าในปีีงบประมาณใหม่่ที่่�จะเริ่่�มขึ้้�นในวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 เป็็นต้้นไป
อิิหร่่านจะนํําเข้้าข้้าวจากต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่�ง่ รวมถึึงการนํําเข้้าจากไทยด้้วย โดยปััจจุุบัันกํําลัังมีีการเจรจาเงื่่�อนไขต่่างๆ ระหว่่าง
ผู้้�นํําเข้้าอิิหร่่านกัับผู้้�ส่่งออกข้้าวไทยอย่่างน้้อย 3 ราย
			 โดยก่่อนหน้้านี้้� สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงเตหะราน รายงานว่่า นัับตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา ราคาข้้าว
ในตลาดอิิหร่่านได้้ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องแบบรายเดืือน ซึ่่�งการปรัับตััวดัังกล่่าวเป็็นไปตามอััตราเงิินเฟ้้อที่่�ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็น
ปััญหาที่่รั� ัฐบาลอิิหร่่านได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ เนื่่�องจากข้้าวเป็็นสิินค้้าที่่มีีจํํา
� เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน และมีีความอ่่อนไหวต่่อผู้้�บริิโภค
ภายในประเทศเป็็นอย่่างมาก ข้้าวถืือเป็็นอาหารหลัักที่่�ชาวอิิหร่่าน โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่มีี� รายได้้น้้อย ซึ่�ง่ คาดว่่ามีีจำำ�นวนมากกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งของประชากร สำำ�หรัับปััจจุุบัันข้้าวที่่�มีีวางจํําหน่่ายในตลาดอิิหร่่านมีีที่่�มาจากสองแหล่่งหลััก คืือ 1) ข้้าวที่่�ผลิิตในประเทศ เฉลี่่�ย
ปีีละประมาณ 2.5 ล้้านตััน และ 2) ข้้าวที่่�นํําเข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่�ง่ กระทรวงอุุตสาหกรรม เหมืืองแร่่ และการค้้าระหว่่างประเทศของ
อิิหร่่าน จะเป็็นผู้้�กำำ�หนดปริิมาณโควตาการนํําเข้้าข้้าวในแต่่ละปีี ก่่อนมอบหมายให้้หน่่วยงานจััดซื้้�อจััดจ้้างของรััฐหรืือที่่�รู้้�จัักกัันในนามว่่า
หน่่วยงาน GTC (Government Trading Corporation ) ของอิิหร่่าน ที่่�เป็็นรััฐวิิสาหกิิจอยู่่�ภายใต้้การกํํากัับ ดููแลของกระทรวงเกษตร
จีีฮััด (Ministry of Agriculture Jihad) เป็็นผู้้�ออกใบอนุุญาตนํําเข้้า และมอบหมายบริิษััทตััวแทนนํําเข้้าต่่อไป
			ทั้้�งนี้้� ผลจากการขยัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องของราคาข้้าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้าวที่่�ผลิิตในประเทศที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด
ทำำ�ให้้กํําลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคชาวอิิหร่่านลดลง และส่่งผลให้้พฤติิกรรมการบริิโภคข้้าวของชาวอิิหร่่านได้้เปลี่่�ยนแปลงตามไปด้้วย
โดยผลจากการสํํารวจ พบว่่าประชากรที่่มีี� รายได้้น้้อยหรืือปานกลางที่่�มีีจำำ�นวนมากกว่่าร้้อยละ 70 ของประชากรทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็น
จำำ�นวนประมาณ 56 ล้้านคน ไม่่สามารถซื้้�อข้้าวอิิหร่่านที่่�มีีราคาสููงขึ้้�นมารัับประทานได้้ทุกวั
ุ ัน จึึงหัันมาบริิโภคข้้าวนํําเข้้าจากต่่างประเทศ
ที่่�มีีราคาถููกกว่่าถึึง 3 เท่่า โดยเฉพาะข้้าวนํําเข้้าเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการรัักษาดุุลสํํารองภายในประเทศ เช่่น ข้้าวไทย เวีียดนาม และ
อุุรุุกวััย เป็็นต้้น ด้้วยเหตุุนี้้� รััฐบาลอิิหร่่านจึึงระบายข้้าวไทยจากคลัังสํํารองดัังกล่่าวออกสู่่�ตลาดเดืือนละ 30,000 ตััน เพื่่�อสนัับสนุุน
ด้้านราคา และนํําเสนอทางเลืือกแก่่ผู้้�มีีรายได้้น้้อย โดยกํําหนดระยะเวลาในการระบายข้้าวถึึงช่่วงเทศกาลปีีใหม่่และสิ้้�นสุุดเทศกาล
รอมดอน ซี่่�งในปีีนี้้�จะตรงกัับเดืือนเมษายน จะเป็็นช่่วงที่่ป� ระชาชนมีีความต้้องการซื้้�อข้้าวมากกว่่าปกติิ ทั้้�งนี้้�ข้า้ วจำำ�นวนดัังกล่่าว
จะมีีวางจํําหน่่ายในห้้างสรรพสิินค้้าของรััฐทั่่�วประเทศ
			 ราคาข้้าวในตลาดอิิหร่่านขยัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยราคาข้้าวบาสมาติิกของอิินเดีียซึ่�ง่ ถืือเป็็นข้้าวคุุณภาพต่ำำ��จะมีี
ราคาจํําหน่่าย เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ 200,000 – 210,000 เรีียล (ประมาณ 23.57 24.57 บาท) ซึ่่�งราคาขยัับสููงขึ้้�นจากเดิิมที่่จํํา
� หน่่าย
ในปีี 2562 ถึึงสามเท่่า ขณะที่่ข้� ้าวอิิหร่่านที่่�ผลิิตได้้ในประเทศ มีีราคาจํําหน่่ายเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ 600,000 - 800,000 เรีียล
(ประมาณ 70.71 94.28 บาท) และมีีแนวโน้้มว่่าราคาจะขยัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นอีีก ส่่วนข้้าวไทยราคาจํําหน่่ายเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่�กิิโลกรััมละ
125,000 เรีียล (ประมาณ 14.73 บาท) ซึ่�ง่ ที่่�ผ่่านมารััฐบาลอิิหร่่านได้้พยุุงราคาข้้าวไม่่ให้้สููงขึ้้�น โดยนํําเข้้าข้้าวจากต่่างประเทศเพื่่�อ
สํํารองสมดุุลด้้านปริิมาณและราคาในตลาด ตลาดนํําเข้้าข้้าวรายสำำ�คััญของอิิหร่่าน ได้้แก่่ อิินเดีีย ปากีีสถาน ไทย สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์
เวีียดนาม และอุุรุุกวััย ซึ่�ง่ มีีข้้าวบาสมาติิเป็็นข้้าวที่่�นํําเข้้ามากที่่�สุุด คิิดเป็็นปริิมาณร้้อยละ 80 - 90 ของมููลค่่าการนํําเข้้าในแต่่ละปีี
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			 อนึ่่�ง อิิหร่่านมีีการบริิโภคข้้าวต่่อปีีปริิมาณ 3.2 ล้้านตััน โดยในปีี 2565 กระทรวงเกษตรจีีฮััด (Ministry of Agriculture
Jihad) รายงานว่่า ข้้าวอิิหร่่านที่่�ผลิิตได้้ในประเทศมีีปริิมาณเพีียง 1.8 ล้้านตััน ซึ่่�งเป็็นปริิมาณผลผลิิตที่่�ลดลงร้้อยละ 18 เนื่่�องจาก
ปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�ลดลงและภััยแล้้ง ทํําให้้ความต้้องการนํําเข้้าข้้าวของประเทศในปีีนี้้�อยู่่�ที่ป่� ระมาณ 1.4 ล้้านตััน ถึึงแม้้ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
รััฐบาลอิิหร่่านได้้จััดสรรงบประมาณบางส่่วนในการจััดหาสิินค้้าอุปุ โภคบริิโภคที่่มีี� ความจํําเป็็นในชีีวิิตประจํําวััน เพื่่�อแจกจ่่าย
ให้้กัับครอบครััวผู้้�มีีรายได้้น้้อยและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด - 19 บ้้างแล้้ว แต่่กระนั้้�น
ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคในอิิหร่่านในภาพรวมยัังคงขยัับสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
			ทั้้�งนี้้� ปััญหาการคว่ำำ��บาตร การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของไวรััสโควิิด - 19 และอััตราเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของอิิหร่่าน
ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�ผลผลิิตไม่่เพีียงพอและต้้องนํําเข้้าจากต่่างประเทศมีีราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเกืือบทุุกรายการ
ไม่่ใช่่เพีียงเฉพาะข้้าว ดัังนั้้�นรััฐบาลอิิหร่่านจึึงพยายามเจรจานํําเข้้าสิินค้้าจํําเป็็นในชีีวิิตประจำำ�วัันหรืือสิินค้้าประเภท Essential
Commodities เหล่่านี้้� ผ่่านกระบวนการค้้าในรููปแบบ Oils for Goods และ Barter Trade ซึ่�ง่ การนํําเข้้าข้้าวจากไทยเข้้าข่่ายเจรจา
ในรููปแบบนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงกลางปีี 2564 เป็็นต้้นมา ปริิมาณการนํําเข้้าข้้าวของอิิหร่่านในภาพรวมลดลงส่่งผลให้้รััฐบาลจำำ�เป็็นต้้องนํําข้้าว
สำำ�รองออกมากระจายในห้้างร้้านของรััฐมากขึ้้�น โดยคาดว่่าจะมีีการนํําเข้้าเพิ่่�มหลัังการเจรจารื้้�อฟื้้�นโครงการนิิวเคลีียร์์อิิหร่่านกัับสหรััฐฯ
เสร็็จสิ้้�นลง เนื่่�องจากอิิหร่่านคาดการณ์์ว่่า จะมีีการยกเลิิกการคว่ำำ��บาตรและปล่่อยเงิินอายััดในธนาคารต่่างประเทศกว่่า 100 พัันล้้าน
เหรีียญสหรััฐฯ ในที่่�สุุด ซึ่่�งอิิหร่่านมีีความจํําเป็็นในการนํําเงิินดัังกล่่าวไปจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้าขาดแคลน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิินค้้าข้้าว
เป็็นลำำ�ดัับแรกต่่อไป
รััสเซีย
ี

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

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

ที่่�มา : ryt9

3. ราคาข้้าวไทยในเดืือนมีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
3.1 ราคาข้้าวที่่�เกษตรกรขายได้้

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

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

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

โดย น.ส.ปองวดีี จรัังรััตน์์
น.ส.อิินทุุชญา ปานปวง
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 1 ผลผลิตข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

ประเทศ

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

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

34.578

32.650

34.909

35.850

34.600

0.95

35.850

3.61

บราซิิล

8.383

8.204

7.140

7.602

8.001

-1.68

7.276

-9.06

พม่่า

12.650

13.200

13.200

12.650

12.600

-0.50

12.600

0.00

กััมพููชา

5.256

5.554

5.742

5.740

5.783

2.27

5.900

2.02

จีีน

147.766

148.873

148.490

146.730

148.300

-0.07

148.990

0.47

อิินเดีีย

109.698

112.760

116.480

118.870

124.370

3.08

129.000

3.72

อิินโดนีีเซีีย

36.858

37.000

34.200

34.700

35.300

-1.49

35.400

0.28

ญี่่�ปุ่่�น

7.929

7.787

7.657

7.611

7.573

-1.14

7.560

-0.17

เกาหลีีใต้้

4.197

3.972

3.868

3.744

3.507

-3.98

3.882

10.69

3.431

3.736

3.696

3.696

2.15

3.700

0.11

เนปาล
ไนจีีเรีีย

4.536

4.470

4.538

5.040

4.890

2.74

5.000

2.25

ปากีีสถาน

6.849

7.450

7.202

7.414

8.419

4.16

8.700

3.34

ฟิิลิิปปิินส์์

11.686

12.235

11.732

11.927

12.416

0.96

12.400

-0.13

ไทย

19.200

20.577

20.340

17.655

18.863

-1.87

19.700

4.44

เวีียดนาม

27.400

27.657

27.344

27.100

27.381

-0.22

27.194

-0.68

สหรััฐฯ

7.117

5.659

7.107

5.877

7.224

0.68

6.090

-15.70

อื่่�น ๆ

47.490

43.511

44.042

46.616

46.754

0.38

44.825

-4.13

รวม

491.593

494.990

497.727

498.822

509.677

0.80

514.067

0.86

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
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หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 785 เมษายน 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2 บัญชีสมดุลข้าวโลก

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

ประเทศ
สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ใช้้ในประเทศ
ส่่งออก
สต็็อกปลายปีี

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
135.048 150.422 163.865 176.660 181.741
491.593 494.990 497.727 498.822 509.677
48.504
48.331
43.941
45.274
51.631
483.788 481.724 484.932 493.741 503.908
48.504
48.331
43.941
45.274
51.631
150.422 163.865 176.660 181.741 187.510

หน่่วย : ล้้านตัันข้้าวสาร
ปีี 2564/65
(1)
187.510
514.067
51.397
511.056
51.397
190.521

Gr
7.84
0.80
0.60
1.07
0.60
5.59

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
3.17
0.86
-0.45
1.42
-0.45
1.61

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

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

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

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
0.391
0.375
0.388
0.335
0.400
0.187
0.262
0.134
0.042
0.073
0.594
1.245
0.954
1.240
0.782
3.350
2.750
2.700
2.300
1.900
1.150
1.300
1.350
1.350
1.850
1.173
2.059
2.720
2.265
2.407
0.456
0.570
0.527
0.506
0.450
0.455
0.448
0.511
0.552
0.406
12.573
11.791
9.813
14.577
21.191
3.647
3.913
4.550
3.934
3.928
0.538
0.653
0.689
0.803
0.640
11.615
11.213
7.562
5.706
6.062
0.280
0.213
0.202
0.234
0.241
0.982
0.802
0.809
0.969
0.705
6.488
6.590
6.581
6.167
6.272
3.349
2.776
3.142
2.858
2.915
1.276
1.371
1.309
1.436
1.409
48.504
48.331
43.941
45.274
51.631

หน่่วย : ล้้านตััน
ปีี 2564/65
(1)
0.370
0.250
0.800
1.900
1.400
2.250
0.440
0.430
20.500
4.150
0.630
6.600
0.230
0.820
6.500
2.775
1.352
51.397

Gr
-0.67
-39.31
5.61
-12.30
10.39
16.57
-1.45
-0.19
13.38
1.55
5.70
-17.93
5.31
-4.63
-1.33
-2.45
2.48
0.60

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-7.50
242.47
2.30
0.00
-24.32
-6.52
-2.22
5.91
-3.26
5.65
-1.56
8.87
-4.56
16.31
3.64
-4.80
-4.05
-0.45

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
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ตารางที่ 4 ปริมาณการน�ำเข้าข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

ปีี 2559/60 ปีี 2560/61 ปีี 2561/62 ปีี 2562/63 ปีี 2563/64
(2)
บราซิิล
0.758
0.537
0.691
0.876
0.685
จีีน
5.900
4.500
2.800
3.200
4.921
ไอเวอรี่่�โคสต์์
1.350
1.500
1.350
1.100
1.450
อีียิิปต์์
0.230
0.665
0.309
0.326
เอธิิโอเปีีย
0.390
0.600
0.520
0.700
0.850
อีียูู
1.591
1.633
1.799
1.994
1.800
กานา
0.650
0.830
0.900
0.850
1.050
กิินีี
0.600
0.865
0.530
0.670
0.940
อิิหร่่าน
1.400
1.250
1.400
1.125
0.875
อิิรััก
1.161
1.237
1.263
0.970
1.280
ญี่่�ปุ่่�น
0.678
0.670
0.678
0.676
0.662
เคนย่่า
0.625
0.600
0.610
0.600
0.600
มาดากััสการ์์
0.670
0.390
0.440
0.450
0.560
มาเลเซีีย
0.900
0.800
1.000
1.220
1.150
เม็็กซิิโก
0.913
0.776
0.740
0.843
0.775
โมซััมบิิก
0.710
0.530
0.635
0.655
0.700
เนปาล
0.535
0.700
0.620
0.980
1.240
ไนจีีเรีีย
2.500
2.100
1.800
1.800
2.100
ฟิิลิิปปิินส์์
1.200
2.500
2.900
2.450
2.950
ซาอุุดิิอาระเบีีย
1.195
1.290
1.425
1.613
1.200
เซเนกััล
1.100
1.100
1.000
1.050
1.250
แอฟริิกาใต้้
1.054
1.071
0.944
1.000
1.000
ศรีีลัังกา
0.249
0.024
0.016
0.147
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ 0.700
0.775
0.850
0.850
0.750
สหราชอาณาจัักร
0.668
0.536
0.587
0.654
0.600
สหรััฐฯ
0.787
0.916
0.982
1.210
0.979
อื่่�น ๆ
20.469
20.146
16.788
17.413
20.791
ประเทศ

รวม

48.504

48.331

43.941

45.274

51.631

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

2.91
-6.80
-1.66
2.84
18.68
4.57
10.33
6.64
-9.93
-0.48
-0.39
-0.81
-2.13
9.55
-2.42
1.85
22.36
-4.90
19.47
2.35
2.11
-1.72
-18.02
2.33
-0.16
7.41
-1.14

ปีี 2564/65
(1)
0.680
4.700
1.450
0.800
0.950
1.925
0.950
0.800
1.200
1.250
0.685
0.650
0.700
1.200
0.800
0.700
1.350
2.200
2.900
1.400
1.100
1.000
0.650
0.900
0.650
1.000
18.807

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)
-0.73
-4.49
0.00
145.40
11.76
6.94
-9.52
-14.89
37.14
-2.34
3.47
8.33
25.00
4.35
3.23
0.00
8.87
4.76
-1.69
16.67
-12.00
0.00
342.18
20.00
8.33
2.15
-9.54

0.60

51.397

-0.45

Gr

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 5 การบริโภคข้าวของโลก

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

ประเทศ

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

หน่่วย : ล้้านตััน
Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่างร้อยละ
(1) และ (2)

บัังคลาเทศ

35.000

35.200

35.400

35.700

36.100

0.76

36.700

1.66

บราซิิล

7.850

7.650

7.350

7.300

7.450

-1.50

7.450

0.00

พม่่า

10.000

10.200

10.250

10.400

10.550

1.27

10.650

0.95

กััมพููชา

4.000

4.200

4.300

4.350

4.300

1.81

4.500

4.65

จีีน

141.761

142.509

142.920

145.230

150.293

1.37

154.840

3.03

อิิยิิปต์์

4.300

4.200

4.200

4.300

4.300

0.24

4.250

-1.16

อิินเดีีย

95.838

98.669

99.160

101.950

101.071

1.40

103.500

2.40

อิินโดนีีเซีีย

37.500

37.000

36.300

36.000

35.800

-1.19

35.600

-0.56

ญี่่�ปุ่่�น

8.730

8.600

8.400

8.350

8.250

-1.42

8.200

-0.61

เนปาล

4.033

4.101

4.376

4.521

4.924

5.09

5.000

1.54

ไนจีีเรีีย

6.700

6.750

6.800

6.850

7.100

1.32

7.200

1.41

3.350

3.200

3.400

3.800

4.100

7.89

ปากีีสถาน
ฟิิลิิปปิินส์์

12.900

13.250

14.100

14.300

14.450

3.08

14.950

3.46

ไทย

12.000

11.000

11.800

12.300

12.700

2.28

13.000

2.36

เวีียดนาม

22.000

21.500

21.200

21.250

21.450

-0.62

21.500

0.23

สหรััฐฯ

4.230

4.299

4.577

4.586

4.847

3.43

4.619

-4.70

อื่่�น ๆ

76.946

69.246

70.599

72.954

76.523

0.41

74.997

-1.99

รวม

483.788

481.724

484.932

493.741

503.908

1.07

511.056

1.42

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
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ตารางที่ 6 สต็อกข้าวปลายปีของโลก

(ประมาณการเดืือน มีีนาคม 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

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

ประเทศ

Gr

ปีี 2564/65
(1)

ผลต่่างร้้อยละ
(1) และ (2)

จีีน

98.500

109.000

115.000

116.500

116.500

4.10

113.000

-3.00

อิินเดีีย

20.550

22.600

29.500

33.900

37.000

17.14

42.000

13.51

อิินโดนีีเซีีย

3.215

5.563

4.063

3.313

3.410

-3.93

3.810

11.73

ปากีีสถาน

1.431

0.948

1.149

1.898

10.96

2.353

23.97

ฟิิลิิปปิินส์์

2.003

2.288

3.520

3.597

3.763

18.69

4.213

11.96

ไทย

4.238

2.852

4.080

3.979

4.280

3.59

4.580

7.01

เวีียดนาม

1.034

1.097

1.180

2.639

33.43

2.433

-7.81

สหรััฐฯ

1.462

0.933

1.424

0.910

1.387

-1.29

1.095

-21.05

อื่่�น ๆ

20.454

18.164

17.028

17.213

16.633

-4.57

17.037

2.43

รวม

150.422

163.865

176.660

181.741

187.510

5.59

190.521

1.61

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
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ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

มันส�ำปะหลัง

การผลิต
ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลััง ปีี 2565 (เริ่่�มออก
สู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2564 – กัันยายน
2565) คาดว่่ามีีพื้้�นที่่�เก็็บเกี่่ย� ว 10.179 ล้้านไร่่
ผลผลิิต 34.691 ล้้านตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
3.408 ตััน เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 ที่่�มีีพื้้�นที่่�
เก็็บเกี่่ย� ว 10.406 ล้้านไร่่ ผลผลิิต 35.094
ล้้านตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 3.372 ตััน พบว่่า
พื้้�นที่่�เก็็บเกี่่�ยวและผลผลิิต ลดลงร้้อยละ 2.18
และร้้อยละ 1.15 ตามลำำ�ดัับ แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.07 โดยเดืือนมีีนาคม 2565
คาดว่่าจะมีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาด 6.494 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 18.72 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
	ทั้้�งนี้้�ผลผลิิตมัันสำำ�ปะหลัังปีี 2565
จะออกสู่่�ตลาดมากในช่่วงเดืือนมกราคม –
มีีนาคม 2565 ปริิมาณ 20.48 ล้้านตััน
(ร้้อยละ 59.04 ของผลผลิิตทั้้�งหมด)
การตลาด 
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์มัันสำำ�ปะหลััง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�
มัันเส้้น มีีปริิมาณส่่งออก 0.455 ล้้านตััน
มููลค่่า 3,613 ล้้านบาท ลดลงจากปริิมาณ
0.530 ล้้านตััน มููลค่่า 4,213 ล้้านบาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 14.15
และร้้อยละ 14.24 ตามลำำ�ดัับ
มัันอััดเม็็ด มีีปริิมาณส่่งออก 127.50 ตััน
มููลค่่า 1.43 ล้้านบาท สููงขึ้้�นจากปริิมาณ
76.5 ตััน มููลค่่า 0.87 ล้้านบาท ในเดืือน

ที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็นร้้อยละ 66.67 และร้้อยละ
64.37 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง มีีปริิมาณส่่งออก
0.363 ล้้านตััน มููลค่่า 5,690 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.325 ล้้านตััน มููลค่่า
5,172 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 11.69 และร้้อยละ 10.02 ตามลำำ�ดัับ
แป้้งมัันสำำ�ปะหลัังดััดแปร มีีปริิมาณส่่งออก
0.094 ล้้านตััน มููลค่่า 2,500 ล้้านบาท
สููงขึ้้�นจากปริิมาณ 0.092 ล้้านตััน มููลค่่า
2,401 ล้้านบาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 2.17 และร้้อยละ 4.12 ตามลำำ�ดัับ
ราคา
	ความเคลื่่�อนไหวของราคามัันสำำ�ปะหลััง
ในเดืือนมีีนาคม 2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา

		 1.1 ราคาหััวมัันสำำ�ปะหลัังสด
ที่่�เกษตรกรขายได้้ ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 2.30 บาท สููงขึ้้�นจากราคา
กิิโลกรััมละ 2.28 บาท ในเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 0.88 และสููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ
2.13 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 7.98
		 1.2 ราคามัันเส้้นที่่�เกษตรกรขายได้้
ณ ระดัับไร่่นา เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.57 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 6.29 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.45 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 5.84 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 12.50

2. ราคาขายส่่งในตลาด
กรุุงเทพฯ

		 2.1 ราคาขายส่่งมัันเส้้น เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 7.78 บาท สููงขึ้้�นจากราคา
กิิโลกรััมละ 7.51 บาท ในเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ร้้อยละ 3.60 และสููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ
7.04 บาท ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่า่ นมา
ร้้อยละ 10.51
		 2.2 ราคาขายส่่งแป้้งมัันประเภทสตาร์์ช
ชั้้�นพิิเศษ เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 15.13 บาท
สููงขึ้้�นจากราคากิิโลกรััมละ 15.10 บาท
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.20 และสููงขึ้้�น
จากราคากิิโลกรััมละ 13.73 บาท ในช่่วง
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.20
3. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี

		 3.1 ราคาส่่งออกมัันเส้้น ราคาเฉลี่่�ย
ตัันละ 260 ดอลล่่าร์์สหรััฐ สููงขึ้้�นจากตัันละ
247 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ
5.26 แต่่ลดลงจากตัันละ 265 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.89
		 3.2 ราคาส่่งออกแป้้งมัันสำำ�ปะหลััง
ราคาเฉลี่่ยตั
� ันละ 490 ดอลลาร์์สหรััฐฯ สููงขึ้้�น
จากตัันละ 488 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.41 และสููงขึ้้�นจากตัันละ
483 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 1.45
โดย น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ
นายจิรายุ จะเรียมพันธุ์
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
หน่วย : ตัน
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ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์

การผลิิต
		กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้า้ วโพดเลี้้�ยงสััตว์์โลกปีี 2564/65
(ณ เดืือนมีีนาคม 2565) มีีปริิมาณ
1,206.14 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,123.28
ล้้านตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 7.38
โดยสหรััฐอเมริิกา จีีน บราซิิล สหภาพ
ยุุโรป อาร์์เจนติินา ยููเครน เม็็กซิิโก รััสเซีีย
แคนนาดา อิินโดนีีเซีีย ไนจีีเรีีย และอิินเดีีย
ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ผลผลิิตในภาพรวม
ของโลกเพิ่่�มขึ้้�น
การค้้า
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้า้ วโพดเลี้้�ยงสััตว์ข์ องโลก
ปีี 2564/65 มีีปริิมาณ 1,196.62 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,138.16 ล้้านตััน ในปีี
2563/64 ร้้อยละ 5.14 โดยสหรััฐอเมริิกา
จีีน สหภาพยุุโรป บราซิิล เม็็กซิิโก อิินเดีีย
แคนาดา ญี่่�ปุ่่�น อิินโดนีีเซีีย ไนจีีเรีีย รััสเซีีย
แอฟริิกาใต้้ และอาร์์เจนติินา มีีความ
ต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับการค้้าของโลกมีี
192.63 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 183.70 ล้้าน
ตััน ในปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.86

โดยอาร์์เจนติินา ยููเครน บราซิิล สหภาพยุุโรป
รััสเซีีย และแอฟริิกาใต้้ ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัับผู้้�นำำ�เข้้า เช่่น เม็็กซิิโก ญี่่ปุ่่� �น
สหภาพยุุโรป เวีียดนาม อีียิิปต์์ อิิหร่่าน
โคลััมเบีีย ไต้้หวััน แอลจีีเรีีย และเปรูู
มีีการนำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
เดืือนมีีนาคม 2565 (1-15 มีีนาคม 2565)
มีีปริิมาณการส่่งออกข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
660 ตััน (สมาคมพ่่อค้้าข้้าวโพดและพืืช
พัันธุ์์�ไทย)
ราคา
สรุุปราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เดืือน
มีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�เกษตรกรขาย
ได้้ความชื้้�นไม่่เกิิน 14.5% เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
8.98 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.94 บาท
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 0.45
และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.06 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 11.41
สำำ�หรัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ความชื้้�นเกิิน
14.5% เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 7.34 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 7.17 บาท ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 2.37 และสููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 6.44 บาท ของเดืือน
มีีนาคม 2564 ร้้อยละ 13.98
ราคาข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์ขายส่
์ ่งในตลาด

บััญชีีสมดุุลข้้าวโพดโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 9 มีีนาคม 2565)

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ

2563/64

2564/65

ร้้อยละผลต่่าง

สต็็อกต้้นปีี
ผลผลิิต
นำำ�เข้้า
ส่่งออก
ใช้้ในประเทศ
สต็็อกปลายปีี

306.33
1,123.28
183.70
183.70
1,138.16
291.45

291.45
1,206.14
192.63
192.63
1,196.62
300.97

-4.86
7.38
4.86
4.86
5.14
3.27

ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
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กรุุงเทพฯ ที่่�โรงงานอาหารสััตว์์รัับซื้้�อเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 12.72 บาท สููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 10.99 บาท ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 15.74 และ
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 9.27 บาท ของเดืือน
มีีนาคม 2564 ร้้อยละ 37.22 สำำ�หรัับราคา
ขายส่่งที่่�ไซโลรัับซื้้�อเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
10.68 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2565 และสููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.78 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 21.64
		 ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี. เฉลี่่ยตั
� ันละ
390.00 ดอลลาร์์สหรััฐ (12,901.00 บาท
/ตััน) สููงขึ้้�นจากตัันละ 343.00 ดอลลาร์์
สหรััฐ (11,117.00 บาท/ตััน) ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 13.70 และ
สููงขึ้้�นในรููปของเงิินบาท ตัันละ 1,784.00 บาท
เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนมีีนาคม 2564 เฉลี่่ยตั
� ันละ
307.00 ดอลลาร์์สหรััฐ (9,370.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นร้้อยละ 27.04 แต่่ลดลงในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 3,531.00 บาท
ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าในตลาดชิิคาโก
เดืือนพฤษภาคม 2565 ข้้าวโพดเมล็็ด
เหลืืองอเมริิกัันชั้้�น 2 เฉลี่่ยตั
� ันละ 295.06
ดอลลาร์์สหรััฐ (9,884.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นจากตัันละ 258.66 ดอลลาร์์สหรััฐ
(8,494.00 บาท/ตััน) ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2565 ร้้อยละ 14.07 และสููงขึ้้�นในรููป
ของเงิินบาทตัันละ 1,390 บาท เมื่่�อเทีียบกัับ
เดืือนมีีนาคม 2564 เฉลี่่ยตั
� ันละ 217.72
ดอลลาร์์สหรััฐ (6,739.00 บาท/ตััน)
สููงขึ้้�นร้้อยละ 35.52 และสููงขึ้้�นในรููปของ
เงิินบาทตัันละ 3,145 บาท
โดย น.ส.สุดารินทร์ รอดมณี
น.ส.พัทริยา วงศ์พรม
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์
การผลิิต
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ผลผลิิตข้า้ วฟ่่างโลก ปีี 2564/65 (ณ เดืือน
มีีนาคม 2565) มีีปริิมาณ 65.60 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 61.96 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 5.87 โดยประเทศสหรััฐอเมริิกา
ไนจีีเรีีย เอธิิโอเปีีย เม็็กซิิโก อาร์์เจนติิน จีีน
ออสเตรเลีีย และบููร์์กิินาฟาโซ ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�น

มีีความต้้องการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านการค้้าโลก
คาดว่่ามีี 12.73 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก
10.66 ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ
19.43 โดยสหรััฐอเมริิกา อาร์์เจนติินา
ออสเตรเลีีย เคนยา ยููเครน และโบลิิเวีีย

ส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับจีีน ญี่่�ปุ่่�น
เคนยา แม็็กซิิโก ซููดานใต้้ เอริิเทรีีย ชิิลีี
และเอธิิโอเปีีย นำำ�เข้้าเพิ่่�มขึ้้�น
ราคาข้้าวฟ่่างแดงคละที่่�เกษตรกรขายได้้
เดืือนมีีนาคม 2565 ไม่่มีีรายงานราคา

บัญชีสมดุลข้าวฟ่างโลก

(คาดคะเนเมื่่�อวัันที่่� 9 มีีนาคม 2565)
รายการ

2564/65

หน่่วย : ล้้านตััน

2563/64

ร้้อยละผลต่่าง

การค้้า
		กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดคะเน
ความต้้องการใช้้ข้า้ วฟ่่างโลก ปีี 2564/65
มีี 65.03 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 62.40 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.21 โดยจีีน
ไนจีีเรีีย เอธิิโอเปีีย เม็็กซิิโก สหรััฐอเมริิกา
บููร์์กิินาฟาโซ อาร์์เจนติินา และแคเมอรููน

สต๊๊อกต้้นปีี
3.90
3.45
-11.39
ผลผลิิต
61.96
65.60
5.87
นำำ�เข้้า
10.66
12.73
19.43
ส่่งออก
10.66
12.73
19.43
ใช้้ในประเทศ
62.40
65.03
4.21
สต๊๊อกปลายปีี
3.45
4.02
16.39
ที่่�มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565

ถั่�่วเขีียว

	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�ชนิิดคละ ไม่่มีีรายงานราคา

การผลิิต
	ถั่่�วเขีียว ปีี 2564/65 คาดการณ์์ ณ เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 (ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2564-มิิถุุนายน 2565)
มีีเนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� ว 728,958 ไร่่ ผลผลิิต
108,474 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 146 กิิโลกรััม
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563/64 ที่่มีี� เนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� ว
758,943 ไร่่ ผลผลิิต 110,060 ตััน และผลผลิิต
ต่่อไร่่ 142 กิิโลกรััม พบว่่าเนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� ว
และผลผลิิตลดลงร้้อยละ 3.95 และร้้อยละ 1.44
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.82

ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 29.00 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 34.00
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 14.71
ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 24.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
24.80 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ร้้อยละ 3.23 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.22
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 23.12

ราคา
ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือนมีีนาคม
2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเมล็็ดใหญ่่ชนิิดคละ เดืือนนี้้�
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 22.15 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 23.38 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2565 ร้้อยละ 5.24 และลดลงจากกิิโลกรััมละ
29.27 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ
24.33

ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่ย�
กิิโลกรััมละ 38.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
39.60 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ร้้อยละ 4.04 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
36.22 บาท ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 4.92
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่ย�
กิิโลกรััมละ 20.00 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่า่ นมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 24.48 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 18.29
ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 34.40 บาท

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
บาท/กิโลกรัม

พ.ศ. 2565
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชน�้ำมัน
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 6.98
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 36.13 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 11.43
	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดเอ เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 30.02 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�
ผ่่านมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 35.06 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 14.37
	ถั่่�วเขีียวผิิวมัันเกรดบีี เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััม 24.98 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ

25.79 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ
3.15 และลดลงจากกิิโลกรััมละ 32.25 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 22.55
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 1 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 39.08 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
40.70 บาท ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ
3.98 แต่่สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 37.29 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 4.80
	ถั่่�วเขีียวผิิวดำำ�คละ ชั้้�น 2 เดืือนนี้้�เฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 20.95 บาท คงตััวเท่่ากัับเดืือน

ที่่�ผ่า่ นมา แต่่ลดลงจากกิิโลกรััมละ 25.47 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 17.72
	ถั่่�วนิ้้�วนางแดง เดืือนนี้้�เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
32.84 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 35.26 บาท
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 6.87
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 37.00 บาท
ของเดืือนนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 11.25

ถั่วเหลือง

ล้้านตััน ลดลงจาก 366.23 ล้้านตััน
ของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.39

พบว่่า ในรััฐ Mato Grosso ผลผลิิตเฉลี่่�ย
เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 5% เป็็น 60.70 กิิโลกรััมต่่อ
เฮกตาร์์

ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.

สถานการณ์์ในต่่างประเทศ

ด้านการผลิต
ในประเทศ

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

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ ประมาณการ
ผลผลิิตถั่่�วเหลืืองโลกปีี 2564/65 ประจำำ�
เดืือนมีีนาคม 2565 มีีประมาณ 353.80

	สำำ�นัักข่า่ วต่่างประเทศรายงานว่่า
ในปีี 2564/65 การผลิิตถั่่�วเหลืืองของ
บราซิิลจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 124.60 ล้้านตััน
ลดลงจาก 139.40 ล้้านตััน ในปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 10.60 ซึ่่�งคาดว่่าจะเผชิิญกัับภััยแล้้ง
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเกษตรกรในรััฐทางตอนใต้้
ที่่�สำำ�คััญ เช่่น รััฐ Parana และรััฐ Rio
Grande do Sul โดยผลผลิิตเฉลี่่�ยลดลง
38.70% และ 56.20% ตามลำำ�ดัับ
แต่่อย่่างไรก็็ตาม รััฐทางตะวัันตกตอนกลาง
เช่่น รััฐ Mato Grosso และ Goias
เกษตรกรสามารถปรัับปรุุงการผลิิตได้้ดีีขึ้้�น

ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

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

2563/64
138.00
114.75
46.20
19.60
10.45
9.90
6.36
20.97
366.23

ที่่�มา : Oilseeds : World Markets and Trade March 2022
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2564/65
127.00
120.71
43.50
16.40
11.90
5.30
6.27
22.72
353.80

โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ด้้านราคา

ในประเทศ

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้ของถั่่�วเหลืือง
ชนิิดคละในเดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
20.15 บาท
ราคาขายส่่ง ณ ตลาดกรุุงเทพฯ
ของถั่่�วเหลืืองสกััดน้ำำ��มัันในเดืือนนี้้�
ไม่่มีีรายงานราคา
ต่่างประเทศ

ราคาถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า ณ ตลาด
ชิิคาโก เฉลี่่�ยบุุชเชลละ 1,678.79 เซนต์์
(20.59 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากบุุชเชลละ
1,619.58 (19.45 บาท/กก.) ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 3.66 และสููงขึ้้�นจาก
บุุชเชลละ 1,413.65 เซนต์์ (16.10 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� ่านมาร้้อยละ 18.76
ราคากากถั่่�วเหลืืองซื้้�อขายล่่วงหน้้า ณ
ตลาดชิิคาโก เฉลี่่�ยตัันละ 488.77 ดอลลาร์์
สหรััฐฯ (16.32 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
455.86 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (14.91 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 7.23 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 408.50 ดอลลาร์์สหรััฐฯ (12.63
บาท/กก.) ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 19.65
โดย นางสาวภััทรวดีี จัันทร์์มา
นายภาณุุพัันธ์์ คำำ�วัังสง่่า
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ถั่�่วลิิสง
ในประเทศ
การผลิิต

	ถั่่�วลิิสง ปีี 2564/65 คาดการณ์์
ณ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 (ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2564
ถึึงมิิถุุนายน 2565) มีีเนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� ว 69,563 ไร่่
ผลผลิิต 25,074 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่
357 กิิโลกรััม เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563/64
ที่่�มีีเนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� ว 85,027 ไร่่ ผลผลิิต
29,299 ตััน และผลผลิิตต่่อไร่่ 337
กิิโลกรััม พบว่่า เนื้้�อที่่�เก็็บเกี่่ย� วและผลผลิิต
ลดลง ร้้อยละ 18.19 และร้้อยละ 14.42
แต่่ผลผลิิตต่่อไร่่เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.93
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกสด เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
31.11 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.98 บาท
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 2.72
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 31.24 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 0.42
ถั่่�วลิิสงทั้้�งเปลืือกแห้้ง เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
40.66 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 45.34 บาท
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 10.32
และลดลงจากกิิโลกรััมละ 54.09 บาท
ของเดืือนมีีนาคม 2564 ร้้อยละ 24.83
ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ

	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดพิิเศษ
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 65.50 บาท ลดลง
จากกิิโลกรััมละ 67.50 บาท ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 2.96 แต่่สููงขึ้้�น

ปาล์์มน้ำำ��มััน

การผลิิต
	สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คาดว่่า
ปีี 2565 ผลผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันเดืือนมีีนาคม
จะมีีประมาณ 1.709 ล้้านตััน คิิดเป็็น
น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.308 ล้้านตััน สููงขึ้้�นจาก
ผลผลิิตปาล์์มทะลาย 1.019 ล้้านตััน
คิิดเป็็นน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ 0.183 ล้้านตััน
ของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 67.71
และร้้อยละ 68.31 ตามลำำ�ดัับ

ผลผลิตและการกระจายผลผลิตถั่วลิสงโลก

หน่่วย : ล้้านตััน

รายการ
2563/64
2564/65
ผลผลิิต
49.55
50.61
นำำ�เข้้า
4.33
4.29
ส่่งออก
4.69
4.55
สกััดน้ำำ��มััน
19.89
20.04
สต็็อกปลายปีี
4.42
3.97
ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, Mar 2022

อััตราการเติิบโต (%)
2.14
-0.92
-0.85
0.75
-10.18

ผลผลิตถั่วลิสงของประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
อิินเดีีย
อื่่�น ๆ
รวม

2563/64
17.99
6.70
24.86
49.55

2564/65
18.20
6.80
25.61
50.61

อััตราการเติิบโต (%)
1.17
1.49
3.02
2.14

ที่่�มา : Oilseeds : World Market and Trade, Mar 2022
จากกิิโลกรััมละ 59.67 บาท ของเดืือน
มีีนาคม 2564 ร้้อยละ 9.77
	ถั่่�วลิิสงกะเทาะเปลืือกชนิิดคััดธรรมดา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 60.50 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 64.00 บาท ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 5.47 แต่่สููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 56.17 บาท ของเดืือน
มีีนาคม 2564 ร้้อยละ 7.71
ต่่างประเทศ
	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
การตลาด
ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีสกัับยููเครน
ส่่งผลกระทบต่่ออาหารทั่่�วโลก อิินโดนีีเซีีย
ผู้้�ผลิิตปาล์์มน้ำำ��มัันอัันดัับ 1 ของโลก
ได้้มีีการควบคุุมการส่่งออกน้ำำ��มัันปาล์์ม
อย่่างเข้้มงวด เพื่่�อไม่่ให้้กระทบกัับราคา
อาหารภายในประเทศ ทำำ�ให้้กระทบ
ต่่ออุุปทานน้ำำ��มัันปาล์์มในตลาดโลก
อย่่างไรก็็ตามอิินโดนีีเซีียได้้ยกเลิิกการ
ควบคุุมการส่่งออกแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 18 มีี.ค.
2565 และได้้เพิ่่�มภาษีีส่่งออกสููงสุุด
เป็็นตัันละ 375 ดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น

ภาวการณ์์ผลิิตถั่่�วลิิสงโลก ปีี 2564/65
ณ มีีนาคม 2565 มีีผลผลิิต 50.61 ล้้านตััน
สููงขึ้้�นจาก 49.55 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 2.14 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 8.41
ของผลผลิิตพืืชน้ำำ��มัันของโลก โดยถั่่�วเหลืือง
เรปซีีด และเมล็็ดทานตะวััน ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 353.80 ล้้านตััน 71.12 ล้้านตััน
และ 57.19 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ
โดย น.ส.ยุุพยง นามวงษา
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
มาถึึงร้้อยละ 114.29 อีีกทั้้�งความขััดแย้้งนี้้�
ยัังส่่งผลกระทบต่่อการผลิิตอาหาร
ทั่่�วโลกอีีกด้้วย เนื่่�องจากรััสเซีียเป็็นหนึ่่�ง
ในประเทศผู้้�ผลิิตสารอาหารที่่สำ� ำ�หรัับ
ของพืืชอย่่างแร่่โพแทช ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบ
ในการผลิิตปุ๋๋�ยโพแทสเซีียม และรััสเซีีย
ยัังได้้สั่่�งให้้มีีการระงัับการส่่งออกปุ๋๋�ยด้้วย
นอกจากนี้้� รััสเซีียยัังเป็็นหนึ่่�งในประเทศ
ผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันรายใหญ่่ของโลก การแบน
การซื้้�อน้ำำ��มัันจากรััสเซีียของประเทศต่่างๆ
จะส่่งผลให้้ราคาน้ำำ��มัันดิิบในตลาดสููงขึ้้�น
อย่่างมาก ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อราคาน้ำำ��มัันปาล์์ม
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-พื ชเส้นใย-พื ชอื่นๆ
ราคา
ราคาผลปาล์์มทั้้�งทะลายที่่�เกษตรกร
ขายได้้เดืือนนี้้� เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.57 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 8.33 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 14.89 และสููงขึ้้�นจาก
กิิโลกรััมละ 5.46 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่่�ผ่า่ นมาร้้อยละ 75.27
ราคาขายส่่งน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ ณ ตลาด
กรุุงเทพฯ เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 54.12 บาท
สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ 48.25 บาท ในเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 12.17 และสููงขึ้้�นจาก

กิิโลกรััมละ 34.62 บาท ในเดืือนเดีียวกััน
ของปีีที่ผ่่� า่ นมาร้้อยละ 56.33
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดมาเลเซีียเฉลี่่�ยตัันละ 6,973.17 ริิงกิิต
(56.04 บาท/กก.) สููงขึ้้�นจากตัันละ
5,804.30 ริิงกิิต (45.80 บาท/กก.)
ในเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 20.14 และสููงขึ้้�น
จากตัันละ 4,087.60 ริิงกิิต (31.08 บาท/กก.)
ในเดืือนเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 70.59
ราคาน้ำำ��มัันปาล์์มดิิบซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ณ ตลาดรอตเตอร์์ดััม เฉลี่่ยตั
� ันละ 1,882.00

ดอลลาร์์สหรััฐฯ (62.83 บาท/กก.) สููงขึ้้�น
จากตัันละ 1,468.00 ดอลลาร์์สหรััฐฯ
(48.22 บาท/กก.) ในเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ
28.20 และสููงขึ้้�นจากตัันละ 1,135.95
ดอลลาร์์สหรััฐฯ (35.21 บาท/กก.) ในเดืือน
เดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 65.68

ฝ้าย

ความเคลื่่�อนไหวของราคาฝ้้าย
ในตลาดโลกประจำำ�เดืือนมีีนาคม
2565 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ในรููปเงิินบาทกิิโลกรััมละ 0.66 บาท)
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปอนด์์ละ 85.28 เซนต์์
(กิิโลกรััมละ 58.19 บาท) ของเดืือนมีีนาคม
2564 ร้้อยละ 43.83 (เพิ่่�มขึ้้�นในรููปเงิินบาท
กิิโลกรััมละ 31.99 บาท)

ในประเทศ
ราคา

ราคาฝ้้ายดอกทั้้�งเมล็็ดชนิิดคละ
ที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนนี้้�ไม่่มีี
ต่่างประเทศ
การผลิต

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ผลผลิิตฝ้้ายโลกปีี 2564/65 ณ เดืือน
มีีนาคม 2565 มีีปริิมาณ 26.10 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 24.34 ล้้านตัันของปีี 2563/64
ร้้อยละ 7.23
การค้้า

	กระทรวงเกษตรสหรััฐฯ คาดการณ์์
ความต้้องการใช้้ฝ้้ายโลก ปีี 2564/65
มีีปริิมาณ 27.12 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 26.56
ล้้านตััน ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 2.11
ด้้านการนำำ�เข้้า มีีปริิมาณ 10.08 ล้้านตััน
ลดลงจาก 10.68 ล้้านตััน ของปีี 2563/64
ร้้อยละ 5.62 ด้้านการส่่งออก มีีปริิมาณ
10.07 ล้้านตััน ลดลงจาก 10.57 ล้้านตััน
ของปีี 2563/64 ร้้อยละ 4.73

อ้้อยโรงงาน
และน้ำำ��ตาล
ในประเทศ
ไม่่มีีรายงาน		

ต่่างประเทศ
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับน้ำำ��ตาล
ของอิินเดีียระบุุว่า่ โรงงาน 19 แห่่ง ปิิดหีีบแล้้ว
30
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ราคาซื้้�อ-ขายล่่วงหน้้าเพื่่�อส่่งมอบเดืือน
พฤษภาคม 2565 ทำำ�สััญญาเดืือนมีีนาคม
เฉลี่่�ยปอนด์์ละ 122.66 เซนต์์ (กิิโลกรััมละ
90.18 บาท) ลดลงจากปอนด์์ละ 123.65
เซนต์์ (กิิโลกรััมละ 89.52 บาท) ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ร้้อยละ 0.80 (แต่่เพิ่่�มขึ้้�น

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

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

บััญชีีสมดุุลฝ้้ายโลก (ณ เดืือนมีีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ
ปีี 2563/64
ปีี 2564/65
ผลต่่างร้้อยละ
สต็็อกต้้นปีี
21.13
19.01
-10.03
ผลผลิิต
24.34
26.10
7.23
นำำ�เข้้า
10.68
10.08
-5.62
ใช้้ในประเทศ
26.56
27.12
2.11
ส่่งออก
10.57
10.07
-4.73
สต็็อกปลายปีี
19.01
17.98
-5.42
ที่่�มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565

ในรััฐมหาราษฏระ ขณะที่่�ผลผลิิตน้ำำ��ตาล
รวมอยู่่�ที่่� 11.2 ล้้านตััน ณ วัันที่่� 21 มีีนาคม
ด้้านตััวแทนจำำ�หน่่ายกล่่าวว่่าราคาน้ำำ��ตาล
หน้้าโรงงานยัังทรงตััวท่่ามกลางแรงกดดััน
ในการขาย เนื่่�องจากโรงงานในรััฐ
ขายน้ำำ��ตาลไป 70-75% ของโควตารายเดืือน
	การผลิิตน้ำำ��ตาลในรััฐอุุตตรประเทศของ
อิินเดีียน่่าจะต่ำำ��กว่่า 10 ล้้านตััน ในฤดููกาลนี้้�
เนื่่�องจากการหัันไปผลิิตเอทานอลและ
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การฟื้้�นตััวของอ้้อยในระดัับต่ำำ�� เมื่่�อเทีียบ
กัับการคาดการณ์์ที่่� 10.2 ล้้านตัันของ
สมาคมโรงงานน้ำำ��ตาลของอิินเดีีย ISMA
ขณะที่่�อากาศอบอุ่่�นในปััจจุุบัันจะทำำ�ให้้การ
ฟื้้�นตััวของอ้้อยแย่่ลงไปอีีก ในทางกลัับกััน
รััฐมหาราษฏระกำำ�ลัังมีีความพยายาม
ในการขนส่่งอ้้อยจากเมืืองมาราธวาดะ
และชััลนาไปยัังโซลาปููร์์ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
อ้้อยเพิ่่�มเติิมทั้้�งหมดจะได้้รัับการประมวลผล
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โดยคาดว่่าจะมีีการผลิิตน้ำำ��ตาลขั้้�นสุุดท้้าย
อยู่่�ที่ป่� ระมาณ 9.5 ล้้านตััน ลดลง
1.2 ล้้านตััน เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว

สหพัันธ์์โรงงานน้ำำ��ตาลสหกรณ์์แห่่งชาติิ
ของอิินเดีียกล่่าว
โรงงานต่่างๆ ในจีีนกำำ�ลัังจะปิิดหีีบ

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

ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนก�ำหนดราคา
พ.ค.-65
ก.ค.-65
ต.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-66
ก.ค.-66
ต.ค.-66
มีี.ค.-67
พ.ค.-67
ก.ค.-67
ต.ค.-67

ราคาสูงสุด
19.50
19.37
19.39
19.50
18.62
18.04
17.63
17.63
17.17
16.90
16.87

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 24 มีี.ค. 65 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 24 ก.พ. 65 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
19.20
19.26
17.91
+1.35
19.15
19.19
17.75
+1.44
19.22
19.25
17.88
+1.37
19.38
19.40
18.16
+1.24
18.52
18.57
17.47
+1.10
17.90
17.98
17.01
+0.97
17.50
17.58
16.73
+0.85
17.50
17.57
16.77
+0.80
17.01
17.09
16.21
+0.88
16.70
16.79
15.84
+0.95
16.75
16.75
15.70
+1.05

ราคาน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนก�ำหนดราคา
พ.ค.-65
ส.ค.-65
ต.ค.-65
ธ.ค.-65
มีี.ค.-66
พ.ค.-65
ส.ค.-66
ต.ค.-66

ยางพารา

ราคาสูงสุด
555.40
539.00
526.00
520.00
513.40
502.00
490.60
481.10

ราคาต�่ำสุด ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 24 มีี.ค. 65 ราคาปิิดเมื่่�อวัันที่่� 24 ก.พ. 65 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(+), ลด(-)
548.70
550.60
499.50
+51.10
532.00
535.20
487.80
+47.40
521.70
523.20
481.00
+42.20
517.00
518.40
483.10
35.30
511.60
512.00
482.80
29.20
500.30
501.50
476.60
+24.90
490.00
490.60
468.40
+22.20
478.50
481.10
460.50
+20.60

การผลิิต
ผลผลิิตยางพาราของไทยในช่่วงระหว่่าง
เดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ ปีี 2565
มีีปริิมาณ 0.909 ล้้านตััน (0.923 ล้้านตััน
ยางดิิบ) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.89 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีี 2564 ที่่�มีีผลผลิิต 0.901
ล้้านตััน (0.915 ล้้านตัันยางดิิบ) โดยช่่วงที่่�
ผลผลิิตออกสู่่�ตลาดมากของปีี 2565

คาดว่่าอยู่่�ในช่่วงเดืือนสิิงหาคม – ธัันวาคม
โดยมีีผลผลิิตออกสู่่�ตลาดร้้อยละ 54.10
ของปริิมาณผลผลิิตทั้้�งปีี ทางด้้านการผลิิต
ยางพาราในภาพรวมของโลก สมาคมประเทศ
ผู้้�ผลิิตยางธรรมชาติิ (ANRPC) คาดการณ์์ว่่า
ในปีี 2565 ผลผลิิตยางพาราโลกมีีประมาณ
14.107 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564
ร้้อยละ 1.91 ที่่�มีีปริิมาณ 13.842 ล้้านตััน

การตลาด
	การส่่งออกยางพาราของไทยในช่่วง
ระหว่่างเดืือนมกราคม - กุุมภาพัันธ์์ 2565
มีีปริิมาณ 0.733 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
14.00 จาก 0.643 ล้้านตัันของปีี 2564
ทางด้้านความต้้องการใช้้ยางพาราในภาพ
รวมของโลกANRPC คาดการณ์์ว่่าในปีี 2565
ประมาณการความต้้องการใช้้ยาง 14.232
ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2564 ร้้อยละ 1.24
ที่่�มีีปริิมาณ 14.057 ล้้านตััน

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 785 เมษายน 2565

n
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ราคา
1. ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ
1) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 1 ราคาเฉลี่่ย�
กิิโลกรััมละ 61.52 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 57.32 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.20 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.33
2) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 2 ราคาเฉลี่่ย�
กิิโลกรััมละ 61.02 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 56.82 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.20 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.39
3) ยางแผ่่นดิิบคุุณภาพที่่� 3 ราคาเฉลี่่ย�
กิิโลกรััมละ 60.52 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 56.32 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 4.20 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.46
4) ยางก้้อนคละ ราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
25.94 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 25.24 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.70 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.77
5) เศษยางคละ ราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
24.72 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 24.06 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 0.66 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.74
6) น้ำำ��ยางสดคละ ราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
60.93 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 55.73 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 5.20 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9.33

2. ราคาส่่งออก เอฟ.โอ.บีี.
ซื้้�อขายล่่วงหน้้าส่่งมอบเดืือนเมษายน 2565
ณ ท่่าเรืือกรุุงเทพ
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 75.47 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
71.15 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
4.32 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.07
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.32 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
70.00 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
4.32 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.17
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 58.88 บาท ลดลงจาก
59.88 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
1.00 บาท หรืือลดลงร้้อยละ 1.67
4) น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
53.08 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 50.39 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.69 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.34
ณ ท่่าเรืือสงขลา
1) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 1 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 75.22 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
70.90 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
4.32 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.09
2) ยางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3 ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 74.07 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก

69.75 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
4.32 บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.19
3) ยางแท่่ง (STR20) ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 58.63 บาท ลดลงจาก
59.63 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ
1.00 บาท หรืือลดลงร้้อยละ 1.68
4) น้ำำ��ยางข้้น ราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
52.83 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 50.14 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมา กิิโลกรััมละ 2.69 บาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.36
3. ราคายางแผ่่นรมควัันชั้้�น 3
ในตลาดล่่วงหน้้าต่่างประเทศ
1) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดสิิงคโปร์์
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 216.72 เซนต์์สหรััฐฯ
(71.47 บาท) เพิ่่�มขึ้้�นจาก 211.90 เซนต์์
สหรััฐฯ (65.27 บาท) ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
กิิโลกรััมละ 4.82 เซนต์์สหรััฐฯ หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.27
2) ราคาซื้้�อขายล่่วงหน้้าตลาดโตเกีียว
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 250.83 เยน (69.26 บาท)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 245.37 เยน (64.52 บาท)
ของเดืือนที่่�ผ่่านมากิิโลกรััมละ 5.46 เยน
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.23

กาแฟ

กาแฟเป็็นพืืชทางเลืือก ส่่วนผลผลิิตต่่อไร่่กาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากปีีนี้้�
ฝนมาเร็็ว ต้้นกาแฟเริ่่�มติิดผลแล้้วได้้รัับน้ำำ��ฝน
ที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตของผลกาแฟ
สมบููรณ์์ดีีมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
ภาคเหนืือ เป็็นแหล่่งปลููกกาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้า
เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสองพัันธุ์์� จากต้้น
กาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้�
เช่่น จัังหวััดเชีียงราย ลำำ�ปาง น่่าน แม่่ฮ่่องสอน
เป็็นต้้น โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�ม ในสวนผลไม้้
และพื้้�นที่่�ว่่าง เพราะราคากาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้า
ที่่�เกษตรกรขายได้้เมื่่�อปีี 2560 มีีราคาดีี
ประกอบกัับภาครััฐส่่งเสริิมให้้ปลููกกาแฟ
เป็็นพืืชทางเลืือก ส่่วนผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผล
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอ ไม่่กระทบแล้้งเหมืือน
ปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟสมบููรณ์์ออกดอก
ติิดผลมากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ผลผลิิตกาแฟจะ
เก็็บเกี่่ย� วมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 – เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่า

เพิ่่�มขึ้้�นจากการปลููกใหม่่ในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผล
ในปีีนี้้� สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่า
เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวย
มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนเพีียงพอ ทำำ�ให้้ต้้นกาแฟสมบููรณ์์
ออกดอกติิดผลมากกว่่าปีีที่่�ผ่า่ นมา โดยผลผลิิต
กาแฟจะเก็็บเกี่่ย� วมากช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564
– เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคกลาง เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากกาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลในปีีนี้้�
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
แหล่่งผลิิตจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ กาญจนบุุรีี
ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น จากสภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวยต่่อ
การติิดดอกออกผล ยกเว้้นในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา
จัันทบุุรีี ตราด ระยอง และชลบุุรีี แบ่่งสััดส่่วน
การปลููกกาแฟเป็็น 30% ปลููกในไร่่ และ 70%
ปลููกแซมในสวนทุุเรีียน ต้้นกาแฟที่่�ปลููกในไร่่
ไม่่ได้้รัับการดููแลจากเกษตรกร ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�
ให้้ผลจึึงลดลง โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมาก
ช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
ภาคใต้้ เนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
กาแฟที่่�ปลููกในปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลในปีีนี้้� สำำ�หรัับ

ในประเทศ
การผลิิต

เนื้้�อที่่�ให้้ผลรวมทั้้�งประเทศคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้า
และพัันธุ์์�อาราบิิก้้าเพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับผลผลิิตต่่อไร่่
ทั้้�งสองพัันธุ์์�คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟ
พัันธุ์์�โรบััสต้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากต้้นกาแฟ
ที่่�ปลููกเมื่่�อปีี 2561 เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้� ส่่วนผลผลิิต
ต่่อไร่่กาแฟพัันธุ์์�โรบััสต้้าคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
ต้้นกาแฟอยู่่�ในช่่วงอายุุที่่�ให้้ผลผลิิตสููง รวมทั้้�ง
เกษตรกรดููแลดีี ประกอบกัับปีีนี้้�ได้้รัับน้ำำ��ฝนดีี
จึึงออกดอกและติิดเป็็นผลมากกว่่าปีีที่่�แล้้ว
	สำำ�หรัับเนื้้�อที่่�ให้้ผลกาแฟพัันธุ์์�อาราบิิก้้า
คาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น จากต้้นกาแฟที่่�ปลููกเมื่่�อปีี 2561
เริ่่�มให้้ผลได้้ในปีีนี้้� โดยเฉพาะแหล่่งผลิิตทาง
ภาคเหนืือ เช่่น จัังหวััดเชีียงราย น่่าน
แม่่ฮ่่องสอน โดยเกษตรกรปลููกเพิ่่�มใน
สวนผลไม้้และพื้้�นที่่ว่� ่าง เนื่่�องจากราคากาแฟ
พัันธุ์์�อาราบิิก้้าที่่�เกษตรกรขายได้้เมื่่�อปีี 2560
มีีราคาดีี ประกอบกัับภาครััฐส่่งเสริิม ให้้ปลููก
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n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โดย นายทินกร เพชรสูงเนิน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ปีี
2560
2561
2562
2563
2564
อััตราเพิ่่�ม
(ร้้อยละ)
2565*

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

หมายเหตุุ* : ประมาณการ
ผลผลิิตต่่อเนื้้�อที่่�ให้้ผลคาดว่่าเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจาก
สภาพอากาศเอื้้�ออำำ�นวยในช่่วงกาแฟออกดอก
ทำำ�ให้้กาแฟติิดผลดีีกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ต้้นกาแฟ
จะได้้รัับน้ำำ��เพีียงพอ ภาพรวมผลผลิิตจึึงเพิ่่�มขึ้้�น
โดยผลผลิิตกาแฟจะเก็็บเกี่่�ยวมากช่่วงเดืือน
ธัันวาคม 2564 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565
การตลาดและราคา

คาดว่่า ราคาเมล็็ดกาแฟจะใกล้้เคีียงกัับ
ปีีที่่�ผ่่านมา จากปริิมาณผลผลิิตโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
และภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�ซบเซา สำำ�หรัับการ
ส่่งออกจะลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อย
เนื่่�องจากผลผลิิตภายในประเทศลดลง ส่่วนการ
นำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่ผ่่� ่านมา
เล็็กน้้อยจากความต้้องการบริิโภคภายใน
ประเทศ และนำำ�มาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อส่่งออก ประกอบกัับผลผลิิตในประเทศลดลง
ความต้้องการใช้้เมล็็ดกาแฟ
ของไทยในปีี 2564

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

	การส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
2 เดืือนแรกของปีี 2565 (มค. –กพ.) เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีที่่�ผ่า่ นมา มีีปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟดิิบ
0.08 ตััน มููลค่่า 0.04 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
99.60 และร้้อยละ 98.73 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนการ
ส่่งออกเมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 2.30 ตััน มููลค่่า
0.99 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 90.94 และร้้อยละ
79.16 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููป
มีีปริิมาณการส่่งออก 148.64 ตััน มููลค่่า 41.31
ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 79.24 และร้้อยละ

71.73 ตามลำำ�ดัับ และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม
มีีปริิมาณการส่่งออก 3,207.16 ตััน ลดลงร้้อยละ
0.71 มููลค่่า 443.96 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
29.17 ตามลำำ�ดัับ
	การนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููป
2 เดืือนแรกของปีี 2565 (มค. –กพ.) เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีที่่�ผ่า่ นมา มีีปริิมาณการนำำ�เข้้าเมล็็ดกาแฟดิิบ
11.23 ตััน มููลค่่า 2.21 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ
97.74 และลดลงร้้อยละ 90.87 ส่่วนการนำำ�เข้้า
เมล็็ดกาแฟคั่่�ว มีีปริิมาณ 87.21 ตััน มููลค่่า
48.89 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 67.21 และร้้อยละ
42.48 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกาแฟสำำ�เร็็จรููป
มีีปริิมาณนำำ�เข้้า 51.34 ตััน มููลค่่า 21.77 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 98.75 และร้้อยละ 95.57
ตามลำำ�ดัับ และกาแฟสำำ�เร็็จรููปผสม มีีปริิมาณ
การนำำ�เข้้า 1,346.51 ตััน มููลค่่า 210.17 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 449.39 และร้้อยละ 93.58
ตามลำำ�ดัับ
ต่่างประเทศ
ผลผลิิตกาแฟของโลก

	กระทรวงเกษตรสหรััฐอเมริิกา (USDA)
รายงานผลผลิิตกาแฟโลกปีี 2563/64 มีีปริิมาณ
10.55 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.66 ล้้านตััน ของปีี
2559/60 ร้้อยละ 2.37
บราซิิล ผู้้�ผลิิตกาแฟอัันดัับ 1 ของโลก ในปีี
2563/64 มีีผลผลิิต 4.19 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�น 3.37
ล้้านตััน ในปีี 2559/60 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.01

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

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

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

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เดืือนมีีนาคม 2565
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 66.83 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
76.50 บาทของเดืือนก่่อนร้้อยละ 12.64

ผลผลิิตกาแฟของโลก ปีี 2559/60 – 2564/65

หน่วย : ล้านตัน

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

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

ปริิมาณการส่่งออกเมล็็ดกาแฟและกาแฟสำำ�เร็็จรููปของโลก
ปีี 2559/60 – 2564/65

ปริมาณ (ล้านตัน)
9.32
9.63
9.95
9.74
9.79
1.10
9.90

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

ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบอาราบิิก้้า ตลาด
นิิวยอร์์กซื้้�อขายทัันทีีเฉลี่่�ย 258.49 เซนต์์/
ปอนด์์ (190.38 บาท/กิิโลกรััม) ลดลงจาก
279.83 เซนต์์/ปอนด์์ (202.59 บาท/กิิโลกรััม)
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 7.63
ราคาเมล็็ดกาแฟดิิบโรบััสตา ตลาดนิิวยอร์์ก
ซื้้�อขายทัันที่่�เฉลี่่�ย 103.82 เซนต์์/ปอนด์์ (76.46

พริิกไทย

การผลิิต
ผลผลิิตพริิกไทยปีี 2565 มีีเนื้้�อที่่�ให้้ผล
1,718 ไร่่ ผลผลิิต 1,055 ตััน พื้้�นที่่�และ
ปริิมาณผลผลิิตโดยรวมในปีีนี้้� มีีปริิมาณ
ใกล้้เคีียงกลัับปีีที่่�ผ่า่ นมา ขณะนี้้�เป็็นช่่วงที่่�
ผลผลิิตพริิกไทยฤดููกาลใหม่่ออกสู่่�ตลาดมาก
และจะออกมากต่่อเนื่่�องไปถึึงเดืือนเมษายน
การตลาด
	การซื้้�อขายพริิกไทยยัังคงทรงตััว
โดยราคาพริิกไทยมีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจาก
มีีการนำำ�เข้้าพริิกไทยจาก กััมพููชา และ
เวีียดนามเพิ่่�มขึ้้�น ราคาพริิกไทยดำำ� - คละ
จัังหวััดจัันทบุุรีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 70 - 100 บาท
พริิกไทยขาว-ดีี เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 160 - 200 บาท
ส่่วนพริิกไทยอ่่อนเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 40 - 70 บาท
ในปีี 2565 ( ม.ค. – ก.พ.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 178 ตััน มููลค่่า 40.20 ล้้านบาท
*
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n

หน่วย : ล้านตัน

ประเทศ 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 Gr. 2564/65
บราซิิล
1.98
1.83
2.49
2.42
2.70 9.41 2.11
เวีียดนาม 1.59
1.79
1.70
1.64
1.54 -1.50 1.73
โคลััมเบีีย 0.83
0.76
0.82
0.78
0.83 0.26 0.81
อิินโดนีีเซีีย 0.49
0.48
0.37
0.43
0.46 -2.34 0.47
ยููกัันดา
0.28
0.26
0.27
0.32
0.35 6.76 0.35
อิินเดีีย
0.37
0.37
0.35
0.31
0.34 -3.40 0.34
ฮอนดููรััส 0.43
0.43
0.41
0.31
0.34 -7.66 0.31
เอธิิโอเปีีย 0.23
0.23
0.25
0.25
0.24 1.70 0.25
สหภาพยุุโรป 0.15
0.17
0.18
0.21
0.21 9.25 0.19
เปรูู
0.24
0.25
0.26
0.22
0.20 -4.81 0.23
อื่่�น ๆ
1.40
1.45
1.46
1.41
1.33 -1.30 1.39
รวม
7.99
8.02
8.56
8.30
8.54
1.69
8.18
ที่่�มา : United States Department of Agriculture, December 2021
บาท/กิิโลกรััม) ลดลงจาก 109.43 เซนต์์/ปอนด์์
(79.23 บาท/กิิโลกรััม) ของเดืือนก่่อนร้้อยละ
5.13
จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ 57 ตััน
มููลค่่า 19.80 ล้้านบาท และพริิกไทยป่่น
ปริิมาณ 109 ตััน มููลค่่า 20.40 ล้้านบาท
ในปีี 2564 ( ม.ค. – ธ.ค.) ไทยส่่งออก
พริิกไทย ปริิมาณ 1,103 ตััน มููลค่่า 186.74
ล้้านบาท จำำ�แนกเป็็นพริิกไทยเม็็ดปริิมาณ
494 ตััน มููลค่่า 106.67 ล้้านบาท และ
พริิกไทยป่่น ปริิมาณ 548 ตััน มููลค่่า 80.08
ล้้านบาทราคาในประเทศไทย
ราคาในประเทศไทย
	ความเคลื่่�อนไหวของราคาพริิกไทย
ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้

	สำำ�หรัับเดืือนมีีนาคม 2565 พริิกไทยดำำ� - คละ
มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 146.15 บาท
ราคาลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา ลดลงร้้อยละ
13.45 และพริิกไทยขาว - ดีี ราคาเฉลี่่�ย
กิิโลกรััมละ 200 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
ราคาเกษตรกรขายได้้พริิกไทยขาว - ดีี
ปีี 2564 เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 206.40 บาท

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

โดย น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ
		
น.ส.วิชชุพร สุขเจริญ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 13.69
ส่่วนพริิกไทยดำำ�-คละ มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
133.51 บาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 46.17
ราคาขายตลาดกรุุงเทพฯ

	สำำ�หรัับเดืือนมีีนาคม 2565 ราคาขายส่่ง
พริิกไทยขาว - ดีี มีีราคาเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ
290.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
และพริิกไทยดำำ� - ดีี มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
190 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา
ราคาขายส่่งพริิกไทยขาว - ดีี ปีี 2564
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 294.39 บาท ราคาลดลงจาก
ปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 14.76 ราคาต่ำำ��สุุด คืือ
260 - 360 บาท/กิิโลกรััม พริิกไทยดำำ�-ดีี มีีราคา
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 195.69 บาท ราคาลดลงจาก
ปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 18.46 ราคาต่ำำ��สุุด - สููงสุุด
คืือ 160 - 250 บาท/กิิโลกรััม ส่่วนพริิกไทย
ดำำ�-รอง มีีราคาเฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ 315 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับปีีที่่�ผ่า่ นมาราคาต่ำำ��สุุด - สููงสุุด
คืือ 310 - 320 บาท/กิิโลกรััม
โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

สัับปะรด
การผลิิต

(พยากรณ์์ ณ มีีนาคม 2565)

ผลผลิิตสัับปะรดโรงงานออกสู่่�ตลาด
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนที่่�ผ่า่ นมา ประกอบกัับ
ผลการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
ส่่งผลให้้โรงงานแปรรููปสัับปะรดส่่วนใหญ่่
ต้้องปรัับแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับ
ภาวะตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ
การค้้า
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออกปริิมาณ
46,551 ตััน มููลค่่า 2,133.81 ล้้านบาท
ปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นจาก 45,178 ตััน ในเดืือน
มกราคม 2565 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.04
ขณะที่่�มููลค่่าลดลงจาก 2,389.57 ล้้านบาท
หรืือลดลงร้้อยละ 10.07 และเพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 44,141 ตััน มููลค่่า 1,729.88
ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.46 และร้้อยละ 23.35
สัับปะรดกระป๋๋อง
(รวมรหััส 20082010000
และ 20082090000)

		 เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออก
ปริิมาณ 36,823 ตััน มููลค่่า 1,545.37
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 33,099 ตััน มููลค่่า
1,366.63 ล้้านบาท ในเดืือนมกราคม 2565
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.25 และร้้อยละ
13.08 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 36,402 ตััน
มููลค่่า 1,306.04 ล้้านบาท ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.16
และร้้อยละ 18.33

� ำ�ไว้้ไม่่ให้้เสีียโดยน้ำำ��ตาล 
สัับปะรดที่่ทำ
(รหััส 2006000002)

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออกปริิมาณ
1,835 ตััน มููลค่่า 190.62 ล้้านบาท ลดลง
จากปริิมาณ 5,257 ตััน มููลค่่า 620.49
ล้้านบาท ในเดืือนมกราคม 2564 หรืือลดลง
ร้้อยละ 65.09 และร้้อยละ 69.28 และ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 1,438 ตััน มููลค่่า
151.01 ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.56 และร้้อยละ
ร้้อยละ 26.23
สัับปะรดแช่่แข็็ง (รหััส 08119000001)

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออกปริิมาณ
0.32 ตััน มููลค่่า 0.002 ล้้านบาท ลดลงจาก
12 ตััน มููลค่่า 0.88 ล้้านบาท ในเดืือน
มกราคม 2564 หรืือลดลงร้้อยละ 97.44
และ 97.66

น้ำำ��สัับปะรด (รวมรหััส 20094100000

สัับปะรดอบแห้้ง (ที่่�ไม่่ใช้้น้ำำ��ตาล)

20094900001 และ 200094900002)

(รหััส 08043000002)

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออกปริิมาณ
5,391 ตััน มููลค่่า 327.76 ล้้านบาท ลดลง
จากปริิมาณ 5,954 ตััน มููลค่่า 377.62
ล้้านบาท ในเดืือนมกราคม 2564 หรืือลดลง
ร้้อยละ 9.46 และร้้อยละ 13.20 และ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 4,579 ตััน มููลค่่า
228.759 ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 17.72 และร้้อยละ 43.28

		 เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออก
ปริิมาณ 111 ตััน มููลค่่า 19.13 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 38 ตััน มููลค่่า 5.89
ล้้านบาท ในเดืือนมกราคม 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�น 1.92 เท่่า และร้้อยละ 2.25
และเพิ่่�มขึ้้�นจากปริิมาณ 110 ตััน มููลค่่า
17.22 ล้้านบาท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.57 และร้้อยละ 11.08

สัับปะรดสด (รหััส 08043000001)

เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ส่่งออกปริิมาณ
2,389 ตััน มููลค่่า 50.89 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากปริิมาณ 816 ตััน มููลค่่า 18.05 ล้้านบาท
ในเดืือนมกราคม 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
1.93 เท่่า และ 1.82 เท่่า และเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปริิมาณ 1,610 ตััน มููลค่่า 26.84 ล้้านบาท
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 48.37 และร้้อยละ 89.66
ความเคลื่่�อนไหวของ
ราคาสัับปะรดประจำำ�เดืือน
มีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
		 คาดว่่า ราคาสัับปะรดโรงงาน
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 6.80 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 6.73 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 1.04 และลดลงจาก 7.59 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 10.41
		 คาดว่่า ราคาสัับปะรดบริิโภค
ที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 9.93 บาท
ลดลงจาก 10.29 บาท ของเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
ร้้อยละ 3.50 และลดลงจาก 10.35 บาท
ในช่่วงเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 4.06

โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

สุุกร

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�สถานการณ์์ตลาดสุุกร
ราคาสุุกรที่่�เกษตรกรขายได้้ลดลงจาก
เดืือนที่่�ผ่า่ นมา เนื่่�องจากความต้้องการ
บริิโภคผลผลิิตเนื้้�อสุุกรออกสู่่�ตลาด
มีีอััตราลดลง แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้า
ราคาจะทรงตััวหรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย

	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน ม.ค.2565 มีีปริิมาณ 114 ตััน
มููลค่่า 17.48 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน
ธ.ค. 2564 มีีปริิมาณ 564 ตััน มููลค่่า
64.76 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 79.78
และ 73.00 ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�หรัับการส่่งออกเนื้้�อสุุกรแปรรููป
เดืือน ม.ค. 2565 มีีปริิมาณ 446 ตััน
มููลค่่า 107.53 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือน
ธ.ค. 2564 มีีปริิมาณ 439 ตััน มููลค่่า
สุกร

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

110

พ.ศ. 2565

100
90
80

	สุุกรมีีชีีวิิตพัันธุ์์�ผสมน้ำำ��หนััก 100
กิิโลกรััมขึ้้�นไป ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้
เฉลี่่�ยทั้้�งประเทศ กิิโลกรััมละ 87.95 บาท
ลดลงจากกิิโลกรััมละ 92.73 บาท ของ
เดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 5.15 โดยแยกเป็็น
ราคา ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 86.53 บาท
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ
86.47 บาท ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 89.63 บาท
และภาคใต้้ กิิโลกรััมละ 83.10 บาท
ส่่วนราคาลููกสุุกรตามประกาศของ
บริิษััท ซีี.พีี. เฉลี่่�ยตััวละ 2,800 บาท
ลดลงจากตััวละ 3,875 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 27.74
ราคาขายส่่งสุุกรมีีชีีวิิต ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 85.90 บาท ลดลงจาก
กิิโลกรััมละ 88.83 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 3.30

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

ไก่่เนื้้�อ

ราคา
(บาท/กก.)

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ในเดืือนนี้้�ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกร
ขายได้้ลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจาก
ปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อและชิ้้�นส่่วนต่่างๆ
ที่่�ออกสู่่�ตลาดมีีมากกว่่าความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้า
ราคาจะทรงตััวหรืือลดลงเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่เย็็นแช่่แข็็ง
เดืือน ม.ค.2565 มีีปริิมาณ 26,112 ตััน
มููลค่่า 2,290.35 ล้้านบาท ลดลงจาก
เดืือนที่่� ธ.ค. 2564 มีีปริิมาณ 29,034 ตััน

36

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

70

50

101.92 ล้้าน คิิดเป็็นร้้อยละ 1.59 และ
ร้้อยละ 5.50 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญ คืือ ญี่่�ปุ่่�น ฮ่่องกง
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60

เดือน

ไก่เนื้อ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

55
50
45
40
35
30
25
20
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
(ไกเนื้อ) ราคาเกษตรกรขายได

ราคาขายสงหนาโรงฆา
กรมการคาภายใน

เดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

มููลค่่า 2,557.59 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
10.06 และร้้อยละ 10.44 ตามลำำ�ดัับ
	ส่่วนการส่่งออกไก่่แปรรููป เดืือน
ม.ค. 2565 ปริิมาณ 52,809 ตััน
มููลค่่า 7,533.76 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จากเดืือน ธ.ค. 2564 ปริิมาณ 52,687 ตััน
มููลค่่า 7,276.78 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
0.23 และร้้อยละ 3.53 ตามลำำ�ดัับ
ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญคืือ ญี่่�ปุ่่�น สหภาพยุุโรป
และเกาหลีีใต้้

ไข่่ไก่่

สถานการณ์์การผลิิต
การค้้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่่ไก่่เดืือนนี้้� ราคาไข่่ไก่่
ที่่�เกษตรกรขายลดลงจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากความต้้องการของผู้้�บริิโภค
มีีน้้อยกว่่าผลผลิิตไข่่ไก่่ในท้้องตลาด
แนวโน้้มคาดว่่าเดืือนหน้้าราคาทรงตััว
หรืือสููงขึ้้�นเล็็กน้้อย
	ด้้านการส่่งออกไข่่ไก่่สด เดืือน ม.ค.
2565 ปริิมาณ 17.07 ล้้านฟอง มููลค่่า
54.82 ล้้านบาท ลดลงจากเดืือน ธ.ค.2564
ปริิมาณ 20.10 ล้้านฟอง มููลค่่า 60.79
ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 15.07 และ
ร้้อยละ 9.18 ตามลำำ�ดัับ ตลาดส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญคืือ ฮ่่องกง สิิงค์์โปร์์ และเกาหลีีใต้้
ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

ราคาไข่่ไก่่ที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่ยทั้้
� �ง
ประเทศร้้อยฟองละ 302 บาท สููงขึ้้�น

ราคาที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ย
ทั้้�งประเทศ

เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ตััวละ 15.50 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา

ราคาไก่่เนื้้�อที่่�เกษตรกรขายได้้เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศ กิิโลกรััมละ 40.35 บาท สููงขึ้้�น
จากกิิโลกรััมละ 40.26 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.22 โดยแยกเป็็นรายภาค
ดัังนี้้� ภาคเหนืือ กิิโลกรััมละ 32.00 บาท
ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 40.98 บาท ภาคใต้้
กิิโลกรััมละ 44.21 บาท ส่่วนราคาลููกไก่่
เนื้้�อตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี ราคา

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

400

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไก่่มีีชีีวิิตหน้้าโรงฆ่่า
จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่ย� กิิโลกรััมละ
38.00 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ 38.22 บาท
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.58 และราคา
ขายส่่งไก่่สดเฉลี่่�ยกิิโลกรััมละ 52.50 บาท
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่่านมา

ไข่ไก่
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

380
360
340
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได

ร้้อยฟองละ 299 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 1.00 ภาคเหนืือร้้อยฟองละ
311 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

เดือน

ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ร้้อยฟองละ 295 บาท ภาคกลาง
ร้้อยฟองละ 303 บาท ส่่วนภาคใต้้
ไม่่มีีรายงาน ส่่วนราคาลููกไก่่ไข่่
ตามประกาศของบริิษััท ซีี.พีี. ตััวละ
26.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่ไก่่ (เฉลี่่�ยเบอร์์ 0-4)
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้าภายใน
เฉลี่่�ยร้้อยฟองละ 3.36 บาท สููงขึ้้�นจาก
ร้้อยฟองละ 3.26 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 3.07
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ไข่เป็ด

ราคา
(บาท/ร้อยฟอง)

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

500

ราคาไข่่เป็็ดที่่�เกษตรกรขายได้้ เฉลี่่�ยทั้้�ง
ประเทศ เฉลี่่ยร้
� ้อยฟองละ 363 บาท
ลดลงจากร้้อยฟองละ 365 บาท ของเดืือน
ที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 0.55 โดยแยกเป็็น
รายภาคดัังนี้้� ภาคเหนืือ ร้้อยฟองละ
382 บาท ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ร้้อยฟองละ 374 บาท ภาคกลาง ร้้อยฟองละ
338 บาท ภาคใต้้ ร้้อยฟองละ 378 บาท
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ

ราคาขายส่่งไข่่เป็็ด คละ ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง จากกรมการค้้าภายใน เฉลี่่�ย
ร้้อยฟองละ 3.65 บาท ลดลงจากร้้อยฟองละ
3.70 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 1.35

ราคา
(บาท/กก.)

120

ไข่เป็ด
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

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

โคเนื้อ

โคเนื้อ
พ.ศ. 2564

เดือน

เดือน

ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้ เฉลี่่ยทั้้
� �งประเทศกิิโลกรััมละ
99.33 บาท สููงขึ้้�นจากกิิโลกรััมละ
99.29 บาท ของเดืือนที่่ผ่� ่านมา ร้้อยละ
0.04 โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ
กิิโลกรััมละ 95.91 บาท ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ 102.38 บาท
ภาคกลาง กิิโลกรััมละ 90.62 บาท
และภาคใต้้ กิิโลกรััมละ 109.29 บาท

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ปศุสัตว์

(บาท/กก.)

100

กระบือ

กระบือ

ราคา
พ.ศ. 2564

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย
ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2565

ราคากระบืือ (ขนาดกลาง) ที่่�เกษตรกร
ขายได้้เฉลี่่ยทั้้
� �งประเทศ กิิโลกรััมละ
80.63 บาท ลดลงจากกิิโลกรััมละ
81.58 บาท ของเดืือนที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 1.16
โดยแยกเป็็นรายภาค ดัังนี้้� ภาคเหนืือ
กิิโลกรััมละ 89.29 บาท ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ กิิโลกรััมละ 78.97 บาท
ส่่วนภาคกลางและภาคใต้้ ไม่่มีีรายงานราคา

80
60
40
20
0

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

เดือน

โดย นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
นายดรงค ติระด�ำรงค์กุล
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

(กระบือ) ราคาเกษตรกรขายได

รายการ

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

(สุุกร)ราคาเกษตรกรขายได้้

77.1

75.36 71.80 71.31 69.24 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.95

ราคาขายส่่ง ณ แหล่่งผลิิต
ภาคกลาง กรมการค้้าภายใน

80.5

76.59 75.41 75.20 73.93 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 85.90

รายการ

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

(ไก่่เนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 34.69 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08
ราคาขายส่่งหน้้าโรงฆ่่า
กรมการค้้าภายใน
รายการ

38

33.5

33.23 31.45 29.36 29.12

32.1

35.38 40.52 40.70 40.26 40.35

29.5

33.3

37.5

38.22 38.22 38.00

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

(ไข่่ไก่่)ราคาเกษตรกรขายได้้

268

283

291

292

296

289

284

278

287

299

299

302

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

290

318

334

336

345

310

305

308

313

285

326

336

รายการ

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

(ไข่่เป็็ด)ราคาเกษตรกรขายได้้

341

339

340

340

353

354

354

354

357

364

365

363

ราคาขายส่่งตลาดกรุุงเทพฯ
กรมการค้้าภายใน

317

311

319

335

357

390

395

395

405

395

370

365

รายการ

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

(โคเนื้้�อ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 98.36 97.61 96.30 95.22 95.05 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.33
รายการ

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

(กระบืือ)ราคาเกษตรกรขายได้้ 78.45 78.19 75.43 75.28 74.65 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 80.63
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร-ประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำ
สถานการณ์์สััตว์์น้ำ��ำ ที่่�สำำ�คััญ
ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2565
และแนวโน้้ม

1. สถานการณ์์การผลิิตเดืือน
มีีนาคม 2565

สถานการณ์์ผลผลิิตสััตว์์น้ำำ��ในเดืือน
มีีนาคม พบว่่า ไม่่มีีรายงานปริิมาณสััตว์์น้ำำ��
ที่่�จำำ�หน่่ายในตลาดกลางองค์์การสะพานปลา
กรุุงเทพฯ ในขณะที่่�ราคาสััตว์น้ำ์ ำ��ที่่�เกษตรกร
ขายได้้ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น คืือ ปลาช่่อน และปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
สำำ�หรัับ กุ้้�งขาวแวนนาไม ปลาทูู
และปลาเป็็ด มีีแนวโน้้มลดลง
ส่่วนสััตว์์น้ำำ��ชนิิดอื่่�น ๆ คืือ หมึึกกระดอง
ไม่่มีีรายงานราคา สถานการณ์์ข่่าว
ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
ไบเดน คว่ำำ��บาตรการนำำ�เข้้าอาหาร
ทะเลจากรััสเซีีย หลัังจากรััสเซีียบุุกยููเครน
เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2565 มีีรายงาน
ข่่าวจาก Seafood Source ว่่า
ประธานาธิิบดีีโจ ไบเดนของสหรััฐอเมริิกา
ประกาศคว่ำำ��บาตรการนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์
อาหารทะเลจากรััสเซีีย หลัังจากที่่รั� ัสเซีีย
ออกมาบุุกยููเครน ทำำ�ให้้หลายชาติิรวม
ถึึงสหรััฐอเมริิกาออกมาคว่ำำ��บาตรทาง
เศรษฐกิิจกัับประเทศรััสเซีีย ซึ่�ง่ กระทบ
กัับชาวประมงระหว่่าง 2 ประเทศ
นัับหมื่่�นราย โดยมีีการระงัับการขนส่่ง
ทางเรืือระหว่่าง 2 ประเทศ กระทบทาง
เศรษฐกิิจของรััสเซีียเป็็นวงกว้้าง โดย
เฉพาะการซื้้�อขายสิินค้้าที่่�มาจากรััสเซีีย
ซึ่่�งนอกเหนืือจากสิินค้้าหลัักอย่่างสุุราวอดก้้า

40
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n

ยัังมีีสิินค้้าประมงที่่ก� ระทบโดยตรง
ซึ่่�งสหรััฐอเมริิกานำำ�เข้้าผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ประมงหลัักจากรััสเซีียกว่่าเท่่าตััว ทำำ�ให้้
เกิิดผลกระทบทางการค้้าในระยะยาว
ซึ่่�งจะเกิิดปััญหาที่่�ยากขึ้้�นในช่่วงที่่�ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างรััสเซีียและยููเครน
เป็็นไปด้้วยความยากลำำ�บาก โดยเฉพาะ
ภาคธุุรกิิจและการขนส่่งสิินค้้าที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับอุุตสาหกรรมประมงและผลิิตภััณฑ์์
อาหารทะเลที่่ลุ� ุกลามไปยัังระดัับโลก
2. สถานการณ์์การตลาด
เดืือนมีีนาคม 2565

สงครามรััสเซีีย-ยููเครน กระทบการ
ส่่งออกทููน่่าของเวีียดนาม
เมื่่�อวัันที่่� 9 มีีนาคม 2565 มีีรายงานจาก
Vietnam Association of Seafood
Exporters and Importers ว่่า
ความขััดแย้้งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสงครามระหว่่าง
รััสเซีียและยููเครน ส่่งผลกระทบด้้านการ
ส่่งออกทููน่าข
่ องเวีียดนามโดยเฉพาะทููน่่า
แช่่เย็็นแช่่แข็็งที่่�มููลค่่าส่่งออกลดลงเป็็น
จำำ�นวนมาก เนื่่�องจากรััสเซีียและยููเครน
เป็็นตลาดหลัักที่่�นำำ�เข้้าทููน่า่ จากเวีียดนาม
ที่่�ติิดใน 20 อัันดัับแรก โดยรััสเซีีย มีีการ
นำำ�เข้้าทูนู่ ่าจากเวีียดนามเป็็นอัันดัับที่่� 13
โดยในปีี 2564 มีีมููลค่่านำำ�เข้้าสููงถึึง
14 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ จาก 364,000
ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในปีี 2555 นัับว่่ามีีมููลค่่า
สููงขึ้้�นกว่่า 39 เท่่า ในรอบ 10 ปีี สำำ�หรัับ
ยููเครน มีีการนำำ�เข้้าทููน่า่ จากเวีียดนาม
เป็็นอัันดัับที่่� 19 โดยในปีี 2564 มีีมููลค่่า
นำำ�เข้้าสููงถึึง 6.8 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ จาก
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115,000 ดอลลาร์์สหรััฐฯ ในปีี 2555
นัับว่่ามีีมููลค่่าสููงขึ้้�นกว่่า 58 เท่่า ในรอบ
10 ปีี และนัับว่่าสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง
5 ปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�น ความขััดแย้้งที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดสงครามระหว่่างรััสเซีียและยููเครน
จึึงส่่งผลรุุนแรงต่่อการค้้าสิินค้้าทููน่่า
ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่ออุุตสาหกรรมประมง
และอุุตสาหกรรมอาหารของเวีียดนาม
โดยเฉพาะความเสี่่ย� งด้้านความสะดวก
จากการรัับเงิินจากการค้้าของทั้้�ง 2
ประเทศ และส่่งผลต่่อต้้นทุุน นอกจากนี้้�
ยัังส่่งผลให้้ราคาวััตถุุดิิบน้ำำ��มัันเมล็็ด
ทานตะวัันสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิต
กระป๋๋องสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมประมง
โดยเฉพาะทููน่่ากระป๋๋องของเวีียดนาม
สููงขึ้้�นด้้วย

3. ความเคลื่่�อนไหวของราคา
เดืือนมีีนาคม 2565

ราคาสััตว์์น้ำำ��ที่่�สำำ�คััญบางชนิิดในเดืือน
มีีนาคม 2565 มีีความเคลื่่�อนไหว ดัังนี้้�
3.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 60-70 ตััว/กก.
ราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
167.17 บาท ราคาลดลงจาก 178.17
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 6.17
ราคาขายส่่งกุ้้�งขาวขนาดกลาง
(70 ตััว/กก.) จากตลาดทะเลไทย กิิโลกรััมละ
161.59 บาท ราคาลดลงจาก 179.05
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 9.75
3.2 ปลาหมึึกกระดองสดขนาดกลาง
ไม่่มีีรายงานราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้
ขณะที่่�ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ
180.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือน
ที่่�ผ่่านมา
3.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
66.36 บาท ราคาลดลงจาก 66.65 บาท/
กิิโลกรััม ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 0.44
ราคาขายส่่งปลาทููในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ
85.00 บาท ราคาทรงตััวจากเดืือนที่่�ผ่่านมา
3.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
81.60 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 79.60 บาท/
กิิโลกรััม ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 2.51
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ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ 140.00 บาท
ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
3.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุยสดขนาด 3- 4 ตััว/กก.
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
61.63 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 54.51 บาท/
กิิโลกรััม ของเดืือนที่่ผ่� ่านมาร้้อยละ 13.06
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ
จากองค์์การสะพานปลากิิโลกรััมละ
80.00 บาท ราคาทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่�ผ่า่ นมา
3.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาที่่�ชาวประมงขายปลาเป็็ดได้้
กิิโลกรััมละ 6.59 บาท ราคาลดลงจาก
6.89 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนที่่�ผ่่านมา
ร้้อยละ 4.35
ราคาขายส่่งปลาป่่นชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป เบอร์์ 2 ในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
กรมการค้้าภายในกิิโลกรััมละ 33.00 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 32.43 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนที่่�ผ่่านมาร้้อยละ 1.76

ราคาขายส่่งกุ้้�งขาว (70 ตััว/กก.)
จากตลาดทะเลไทย จ.สมุุทรสาคร
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 160.00 บาท
ราคาลดลงจาก 161.59 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.98
4.2 ปลาหมึึกกระดองสด
คาดว่่า จะไม่่มีีรายงานราคา
ที่่�ชาวประมงขายได้้ ขณะที่่�ราคาขายส่่ง
ในตลาดกรุุงเทพฯ จากองค์์การสะพานปลา
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 180.00 บาท
ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.3 ปลาทููสดขนาดกลาง
ราคาที่่�ชาวประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 65.03 บาท ราคาลดลงจาก
66.36 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 2.00

ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลา คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ
80.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.4 ปลาช่่อนสดขนาดกลาง
ราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้ คาดว่่าจะ
กิิโลกรััมละ 82.38 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก
81.60 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 0.95
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 140.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับ
เดืือนที่่�ผ่่านมา
4.5 ปลาดุุกบิ๊๊�กอุุย
ราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้กิิโลกรััมละ
62.25 บาท ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 61.63
บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 1.00
ราคาขายส่่งในตลาดกรุุงเทพฯ จาก
องค์์การสะพานปลา คาดว่่ากิิโลกรััมละ
80.00 บาท ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนที่่ผ่� ่านมา
4.6 ปลาเป็็ดและปลาป่่น
ราคาปลาเป็็ดที่่ชา
� วประมงขายได้้
คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 6.62 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 6.59 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.50
ราคาปลาป่่นเบอร์์ 2 ชนิิดโปรตีีน 60%
ขึ้้�นไป ในตลาดกรุุงเทพฯ จากกรมการค้้า
ภายใน คาดว่่าจะกิิโลกรััมละ 32.85 บาท
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นจาก 33.00 บาท/กิิโลกรััม
ของเดืือนก่่อนร้้อยละ 0.45
โดย นางวรมา นพรััตน์์
นายปวเรศ เมืืองสมบััติิ
นางสาวชญาดา อาจสุุโพธิ์์�
สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร

4. แนวโน้้มของราคาเดืือน
เมษายน 2565

จากการศึึกษาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ คาดคะเน
แนวโน้้มของราคาเดืือนเมษายน 2565 ดัังนี้้�
4.1 กุ้้�งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตััว/กก.
คาดว่่าราคาที่่ชา
� วประมงขายได้้คาดว่่า
จะกิิโลกรััมละ 165.00 บาท ราคาลดลงจาก
167.17 บาท/กิิโลกรััม ของเดืือนก่่อน
ร้้อยละ 1.30
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เดือน

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

เดือน

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

เดือน

มีี.ค. 64
เม.ย.
พ.ค.
มิิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. 65
ก.พ.
มีี.ค.
42

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
53.33
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
34.40
38.06
48.68
54.51
61.63

70.00
73.08
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
75.50
75.60
76.56
76.16
76.36
77.15
78.54
78.28
78.17
78.93
81.66
79.60
81.60

130.00
133.08
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
150.08
150.77
138.99
141.14
134.84
126.04
123.71
127.49
146.90
163.29
178.24
178.17
167.17
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146.30
142.62
132.20
139.60
128.65
119.60
120.00
129.17
153.60
170.20
184.78
179.05
161.59
n

ปลาดุกบิ๊กอุย

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

100

พ.ศ. 2565

80
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0

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาช่อน

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

150

พ.ศ. 2565

120
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60
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0

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน

ราคาขายสง

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.

ราคา
(บาท/กก.)

พ.ศ. 2564

300

พ.ศ. 2565

250
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150
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0

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ราคาขายสง

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน
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เดือน

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

เดือน

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

เดือน

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
100.00
90.00
100.00
100.00
104.00
150.00
110.00
100.00
100.00
100.00
-

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

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
7.34
8.07
9.12
6.57
7.70
6.62
6.57
6.56
6.57
6.58
8.07
6.89
6.59

30.70
31.00
31.94
32.00
32.00
32.67
33.00
33.83
33.77
32.40
32.00
32.42
33.00

ราคาเกษตรกร ราคาขายส่ง
71.83
70.65
73.52
76.11
79.38
66.40
72.22
73.35
71.22
70.79
70.51
66.65
66.36

85.00
85.00
80.83
80.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00

ปลาหมึก

ราคา
(บาท/กก.)

300

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

250
200
150
100
50

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ราคา
(บาท/กก.)

50

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาเป็ด
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

40
30
20
10
0

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ราคาเกษตรกร

ราคา
(บาท/กก.)

100

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน

ราคาขายสง

ปลาทู
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

80
60
40
20
0

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ราคาเกษตรกร

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เดือน

ราคาขายสง
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ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

กรมประมง...ระดมทีีมผู้้�บริิหาร ร่่วมกำำ�หนดทิิศทาง
การฟื้้�นฟูู ผลผลิิตกุ้้�งทะเลของประเทศไทย
	วัันเสาร์์ที่่� 5 มีีนาคม 2565 ณ ห้้องประชุุมอานนท์์
กรมประมง จััดเวทีีหารืือแนวทางฟื้้�นฟูู ผลผลิิตกุ้้�งทะเล
ของประเทศไทย ระดมทีีมผู้้�บริิหารร่่วมกำำ�หนดแผน
เพิ่่� มปริิมาณผลผลิิตให้้ได้้ 4 แสนตััน ภายในปีี 2566
หวัังทวงแชมป์์ส่่งออกของโลกอีีกครั้้�ง
นายเฉลิิมชััย สุุวรรณรัักษ์์ อธิิบดีีกรมประมง เปิิดเผยว่่า
“กุ้้�งทะเล” นัับเป็็นสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อระบบ
เศรษฐกิิจของประเทศไทยอย่่างมาก

โดยในอดีีตอุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยง
กุ้้�งทะเลสามารถนำำ�รายได้้เข้้าสู่่�ประเทศ
ปีีละกว่่าแสนล้้านบาท โดยเฉพาะ
ในปีี 2553 มีีปริิมาณและมููลค่่า
การส่่งออกมากที่่�สุุด คืือ 437,270 ตััน
มููลค่่าสููงถึึง 101,116 ล้้านบาท
แต่่ในปีี 2564 มีีปริิมาณการส่่งออก
ลดลงเหลืือเพีียง 201,592 ตััน
44
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คิิดเป็็นมููลค่่า 55,893 ล้้านบาท
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2553
ปริิมาณลดลงถึึงร้้อยละ 53.90
และมููลค่่าลดลงร้้อยละ 44.72
เลยทีีเดีียว อัันเป็็นผลมาจาก
เหตุุการณ์์ในช่่วงปลายปีี 2554
ที่่�ประเทศไทยประสบปััญหาการ
ระบาดของโรคตายด่่วน (AHPND/EMS)

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร

ซึ่่�งได้้สร้้างความเสีียหายทางเศรษฐกิิจ
อย่่างใหญ่่หลวงต่่อวงการอุุตสาหกรรม
กุ้้�งของไทยและผลผลิิตภายใน
ประเทศยัังไม่่สามารถเพิ่่�มขึ้้�นมา
ใกล้้เคีียงกัับปีี 2553
อธิิบดีีกรมประมง กล่่าวต่่อไปว่่า
จากสภาวการณ์์ดัังกล่่าว ดร.เฉลิิมชััย
ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง

ข่่าวที่่�น่่าสนใจ

เกษตรและสหกรณ์์ จึึงได้้มอบหมาย
ให้้กรมประมงเร่่งฟื้้�นฟููอุุตสาหกรรม
การเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งทะเลให้้มีีผลผลิิต
400,000 ตััน ภายในปีี 2566
เพื่่�อให้้ประเทศไทยกลัับมาเป็็น
ผู้้�นำำ�การผลิิตในตลาดโลกได้้อีีกครั้้�ง
ซึ่่�งกรมประมงได้้รัับสนองนโยบายฯ
จึึงได้้จััดการประชุุมเพื่่�อหาแนวทาง
การฟื้้�นฟููผลผลิิตกุ้้�งทะเลของ
ประเทศไทยให้้ได้้ตามเป้้าหมาย
โดยได้้เชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
กรมประมงรวมถึึงหััวหน้้าส่่วน
ราชการในสัังกััดทั้้�งในส่่วนกลาง
และส่่วนภููมิิภาคที่่�มีีพื้้�นที่่�การ
เพาะเลี้้�ยงกุ้้�งทะเลรวม 35 จัังหวััด
ร่่วมระดมสมองกำำ�หนดทิิศทาง
และวางแผนในการบริิหารจััดการ
ตลอดห่่วงโซ่่การผลิิตเพื่่�อฟื้้�นฟูู
ผลผลิิตกุ้้�งทะเลของประเทศไทย
ให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ร่่วมกััน
ภายใต้้กลไกพื้้�นฐานของการมุ่่�งให้้

ความสำำ�คััญและเข้้มงวดกัับการแก้้ไข
ปััญหาเรื่่�องโรคที่่�เกษตรกรเผชิิญอยู่่�
โดยเน้้นกระบวนการผลิิตสิินค้้า
กุ้้�งทะเลที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย
ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรัักษามาตรฐาน
การผลิิตตามระบบสากล พร้้อมนำำ�
อุุตสาหกรรมกุ้้�งทะเลของไทย
กลัับมาทวงความเป็็นผู้้�นำำ�ในการ
ส่่งออกอีีกครั้้�ง
	ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันเกษตรกรมีีการ
แจ้้งประกอบกิิจการเพาะเลี้้�ยง
กุ้้�งทะเล จำำ�นวน 40,983 ราย
มีีพื้้�นที่่กา
� รเพาะเลี้้�ยงประมาณ
224,418 ไร่่ เกษตรกรผู้้�เพาะเลี้้�ยง
บางส่่วนประสบปััญหาด้้านต้้นทุุน
การผลิิตที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ทั้้�งค่่าอาหาร
ค่่าพลัังงาน ค่่าสารเคมีี เป็็นต้้น
และยัังมีีต้้นทุุนแฝงจากการเกิิด
โรคกุ้้�งทะเล ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้
เกษตรกรมีีรายได้้ลดน้้อยลง
โดยในภาพรวมได้้ส่่งผลกระทบ

“กุ้้�งทะเล”
นัับเป็็นสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��
ที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อระบบเศรษฐกิิจ
ของประเทศไทยอย่่างมาก
โดยในอดีีตอุุตสาหกรรม
การเพาะเลี้้�ยงกุ้้�งทะเล
สามารถนำำ�รายได้้เข้้าสู่่�ประเทศ
ปีีละกว่่าแสนล้้านบาท

ให้้ประเทศไทยสููญเสีียโอกาส
ทางการแข่่งขัันในตลาดโลกอีีกด้้วย
โดยกรมประมงเชื่่�อมั่่�นว่่าแผนปฏิิบััติิ
การที่่�ได้้จากการประชุุมในครั้้�งนี้้�
จะนำำ�ไปขัับเคลื่่�อนสู่่�การปฏิิบััติิ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตกุ้้�งทะเล
ของประเทศไทยให้้เห็็นผลอย่่างเป็็น
รููปธรรมโดยเร็็ว
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ราคาปัจจัยการผลิต
ราคาขายปลีก (เงินสด) พั นธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ
รายการ
ลููกสุุกรขุุน
ลููกไก่่ไข่่อายุุ 1 วััน
ลููกไก่่เนื้้�ออายุุ 1 วััน
ลููกเป็็ดไข่่ซีีพีี

ก.พ.
2,752
28.00
8.50
25.00

มีี.ค.
2,778
28.00
10.61
25.00

เม.ย.
2,800
28.00
11.00
25.00

พ.ค.
2,643
28.00
10.50
25.00

มิิ.ย
2,556
28.00
10.50
25.00

2564
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
2,524 1,960 1,630 1,800
28.00 28.00 28.00 28.00
10.18 7.18 6.50 7.38
25.00 25.00 25.00 25.00

พ.ย.
2,431
28.00
12.04
25.00

หน่วย : บาท/ตัว
2565
ม.ค. ก.พ.
3,644 3,048
27.92 26.00
15.26 15.50
25.00 25.00

ธ.ค.
2,732
28.00
12.82
25.00

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

ก.พ.

มีี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

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

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

ไก่่ไข่่

474

474

474

474

ไก่่เล็็ก - ไข่่
หมููเล็็ก
หมููรุ่่�นขุุน
หมููเนื้้�อ
เป็็ดเล็็กไข่่

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

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

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2565
ม.ค. ก.พ.

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

710
639
640
748
716
693
969

474

474

474

474

474

474

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

502
525
512
496
665

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

ก.พ.
6,400
10,067
11,567
12,400
14,567
16,267

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

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

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

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

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2564
ก.ค.
8,200
15,233
13,500
14,200
16,100
17,900

ส.ค.
8,400
16,100
13,750
14,250
15,500
18,050

ก.ย.
8,550
17,333
14,800
15,633
17,133
20,000

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

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

หน่่วย : บาทต่่อตััน

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

2565
ม.ค. ก.พ.
15,650 15,650
26,000 25,000
17,433 17,433
19,000 19,000
20,967 20,350
19,500 22,500

แวะเยี่ยม สศท.

สศท.1 ร่่วมติิดตามการลงพื้้� นที่่�ตรวจราชการของ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
ณ ศููนย์์วิิจััยและพัั ฒนาการเกษตรจัังหวััดเชีียงใหม่่

	วัันที่่� 24 มีีนาคม 2565 นายธวััชชััย เดชาเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 เชีียงใหม่่ (สศท.1) ร่่วมติิดตาม
การลงพื้้�นที่่�ตรวจราชการของ นางสาวมนััญญา ไทยเศรษฐ์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เพื่่�อรัับฟัังบรรยาย
เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานวิิจััยมัันฝรั่่�งสู่่�การยกระดัับคุุณภาพการผลิิตมัันฝรั่่�งและหััวพัันธุ์์�มัันฝรั่่�ง ตามมาตรฐานสิินค้้าเกษตร
ของกรมวิิชาการเกษตร ร่่วมกัับเกษตรกรและภาคเอกชน โดยมีีหััวหน้้าส่่วนราชการสัังกััดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เข้้าร่่วมต้้อนรัับ
และพบปะผู้้�แทนเกษตรกรผู้้�ปลููกมัันฝรั่่�ง ผู้้�ประกอบการ เพื่่�อรัับฟัังประเด็็นปััญหาและข้้อเสนอแนะ การผลิิตให้้ได้้คุณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ในการนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการ สศท.1 ได้้ให้้ข้้อคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมในเรื่่�องการนำำ�เข้้า ส่่งออกหััวพัันธุ์์�มัันฝรั่่�ง เพื่่�อสนัับสนุุนการวิิจััยมัันฝรั่่�ง
ซึ่่�งเป็็นโอกาสที่่�ดีีในการยกระดัับคุุณภาพการผลิิตมัันฝรั่่�งในอนาคต
จากนั้้�นได้้เยี่่�ยมชมขั้้�นตอนการผลิิตต้้นอ่่อนมัันฝรั่่�งปลอดเชื้้�อ การสาธิิตการแปรรููปมัันกััลยา แปลงผลิิตหััวพัันธุ์์�มัันฝรั่่�งชั้้�นพัันธุ์์�หลััก
ในโรงเรืือนกัันแมลง และการเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิต ณ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการเกษตร ตำำ�บลโป่่งน้ำำ��ร้้อน อำำ�เภอฝาง จัังหวััดเชีียงใหม่่
รวมทั้้�งได้้มอบปััจจััยการผลิิต (ปุ๋๋�ยหมัักเติิมอากาศ) แก่่ผู้้�แทนเกษตรกรในโครงการศููนย์์เรีียนรู้้�การผลิิตพืืชตามแนวพระราชดำำ�ริิทฤษฎีีใหม่่
เพื่่�อการผลิิตพืืชระบบอิินทรีีย์์ แบบยั่่�งยืืนในครั้้�งนี้้�

ปีีที่่� 68 ฉบัับที่่� 785 เมษายน 2565

n

วารสารเศรษฐกิิจการเกษตร 47

แวะเยี่่�ยม สศท.

สศท.5 ร่่วมกัับ ส.ป.ก.จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ หารืือแนวทางการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุเรีียน
ในพื้้� นที่่�เขตปฏิิรูปที่
ู ่�ดิินจัังหวััดบุุรีีรััมย์์

	วัันที่่� 4 มีีนาคม 2565 นางสุุจารีีย์์ พิิชา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 5
นครราชสีีมา (สศท.5) ร่่วมกัับสำำ�นัักงานการปฏิิรููปที่่�ดิินจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ (ส.ป.ก.จัังหวััดบุุรีีรััมย์์)
โดยนายประเสริิฐ กาญจนเกีียรติิคุณ
ุ ปฏิิรูปู ที่่�ดิินจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�
ของทั้้�ง 2 หน่่วยงาน เข้้าร่่วมปรึึกษาหารืือแนวทางการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทุุเรีียน ในพื้้�นที่่�
เขตปฏิิรููปที่่�ดิินจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ (อำำ�เภอปะคำำ� และอำำ�เภอโนนสุุวรรณ) ณ ห้้องประชุุม สศท.5
เพื่่�อรองรัับการขึ้้�นทะเบีียน GI ทุุเรีียนน้ำำ��แร่่ภููเขาไฟ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ และรองรัับการจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลการเกษตรการพยากรณ์์สิินค้้าเกษตรในอนาคต

สศท.6 จััดประชุุมหารืือข้้อมููลพืืชเศรษฐกิิจปีี 2564 – 2565 ของจัังหวััดระยอง

	วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565 นางศศิิญา ปานตั้้�น ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 6 (สศท.6) สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
(สศก.) เป็็นประธานการหารืือข้้อมููลพืืชเศรษฐกิิจปีี 2564-2565 ของจัังหวััดระยอง โดยมีีนางติิณณา คััญใหญ่่ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนสารสนเทศ
การเกษตร สศท.6 นางสาวชิิดชนก เล็็กขาว ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนสารสนเทศการผลิิตพืืชสวน ศููนย์์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) พร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�
ของ ศสส. และนางสาวสมหมาย พลมณีี หััวหน้้ากลุ่่�มยุุทธศาสตร์์และสารสนเทศ สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััดระยอง พร้้อมด้้วยนัักวิิชาการ
จาก สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด และเกษตรอำำ�เภอต่่างๆ ของจัังหวััดระยองรวมจำำ�นวนผู้้�ร่่วมหารืือข้้อมููลทั้้�งสิ้้�น 25 คน ณ ห้้องประชุุม สศท.6
และประชุุมผ่่านระบบ Zoom Cloud Meeting ด้้วยส่่วนหนึ่่�ง
ซึ่�ง่ เป็็นการหารืือข้้อมููลโดยเฉพาะไม้้ผล ไม้้ยืืนต้้น เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�เป็็นทิิศทางเดีียวกััน ก่่อนนำำ�ข้้อมููลที่่�หารืือสรุุปเป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ของจัังหวััดระยองเสนอให้้จัังหวััดใช้้ประโยชน์์และเตรีียมนำำ�ข้้อมููลเพื่่�อสรุุปเสนอผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยการหารืือครั้้�งนี้้�สรุุปได้้ข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ของไม้้ผลทุุเรีียน เงาะ มัังคุุด และลองกองเรีียบร้้อยแล้้ว
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แวะเยี่ยม สศท.

สศท.7 ประชุุมระดมความคิิดเห็็น (Focus Group) โครงการศึึกษาวิิจััย เรื่่�อง การศึึกษาพฤติิกรรมการยอมรัับเทคโนโลยีี
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากนาข้้าว

	วัันที่่� 30 มีีนาคม 2565 นางอัังคณา พุุทธศรีี ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 7 ชััยนาท (สศท.7) เป็็นประธานเปิิด
การประชุุมระดมความคิิดเห็็น (Focus Group) โครงการศึึกษาวิิจััย เรื่่�อง การศึึกษาพฤติิกรรมการยอมรัับเทคโนโลยีีการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากนาข้้าว ณ โรงแรมแฟนตาซีีรีีสอร์์ท อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท ซึ่่�งจััดโดยสำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ระหว่่างวัันที่่� 30 - 31 มีีนาคม 2565 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้� ความเข้้าใจ และทััศนคติิ
ต่่อเทคโนโลยีีการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากนาข้้าว รวมถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการยอมรัับ/ไม่่ยอมรัับเทคโนโลยีีการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากนาข้้าวของเกษตรกร เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลสนัับสนุุนในการพิิจารณากำำ�หนดนโยบายและมาตรการ ของภาครััฐในการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากนาข้้าว รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตของเกษตรกร
ประชุุมคณะอนุุกรรมการพัั ฒนาการเกษตรและสหกรณ์์
จัังหวััดนราธิิวาส ครั้้�งที่่� 1/2565

	วัันที่่� 9 มีีนาคม 2565 นายไพฑููรย์์ สีีลาพััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 9 สงขลา (สศท.9) เข้้าร่่วมประชุุม
คณะอนุุกรรมการพััฒนาการเกษตรและสหกรณ์์จัังหวััดนราธิิวาส
ครั้้�งที่่� 1/2565 ณ ห้้องประชุุมหลวงปริิวรรตวรวิิจิิตร ชั้้�น 4
ศาลากลางจัังหวััดนราธิิวาส อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส จัังหวััดนราธิิวาส
โดยมีีนายสนั่่�น พงษ์์อักั ษร ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนราธิิวาส เป็็นประธาน
เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้า ปััญหา อุุปสรรคและข้้อเสนอแนะ
ในการดำำ�เนิินการพััฒนาการเกษตรและสหกรณ์์ของจัังหวััดนราธิิวาส
พร้้อมทั้้�งนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการ สศท.9 ได้้นำำ�เสนอเรื่่�องสถานการณ์์
และแนวโน้้มภาคเกษตรที่่สำ� ำ�คััญของจัังหวััดนราธิิวาส และการ
เตรีียมการแก้้ไขปััญหาสิินค้้าเกษตร ในหััวข้้อ “ภาวะเศรษฐกิิจ
การเกษตร ปีี 2564 และแนวโน้้ม ปีี 2565 จัังหวััดนราธิิวาส”
และนำำ�เสนอการประเมิินโครงการ 1 ตำำ�บล 1 ทฤษฎีีใหม่่
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ข่่าวประชาสััมพัั นธ์์

สศก. จััดกิิจกรรม Big Cleaning Day ประจำำ�ปีี 2565

	วัันที่่� 17 มีีนาคม 2565 นายฉัันทานท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรม Big Cleaning Day
ประจำำ�ปีี 2565 ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร โดยมีีนายศรีีไพร บุุญยะเดช เลขานุุการกรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดำำ�เนิินงาน 5ส กล่่าวรายงาน โดยมีีรองเลขาธิิการ และคณะผู้้�บริิหารของแต่่ละหน่่วยงานในสัังกััดสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรเข้้าร่่วม
เพื่่�อเป็็นตััวแทนข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่รั� ับมอบอุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาด ณ บริิเวณหน้้าอาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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ข่่าวประชาสััมพัันธ์์

การประชุุมคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนนโยบายเทคโนโลยีีเกษตร 4.0 ครั้้�งที่่� 2/2565

	วัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 นายวิินิิต อธิิสุุข รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร พร้้อมด้้วย นางพััชรารััตน์์ ลิ้้�มศิิริิกุุล
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์สารสนเทศการเกษตร ร่่วมประชุุมทางไกลผ่่าน Application Zoom ณ ห้้องประชุุมศููนย์์ข้้อมููลเกษตรแห่่งชาติิ ชั้้�น 3
อาคารศููนย์์ปฏิิบัติั ิการเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร โดยมีีนายอลงกรณ์์ พลบุุตร ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานการประชุุม ซึ่�ง่ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรเป็็นอนุุกรรมการและเลขานุุการร่่วมกัับผู้้�แทน
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ ผลการดำำ�เนิินงานคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อน Big Dataและ Gov Tech
ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์์ ผลการดำำ�เนิินงานคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อนเกษตรอััจฉริิยะ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์์
ผลการดำำ�เนิินงานคณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่�อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์์ ผลการดำำ�เนิินงานคณะอนุุกรรมการ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเกษตร (Agribusiness) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และผลการดำำ�เนิินงานศููนย์์เทคโนโลยีีเกษตรและนวััตกรรม
(Agritech and Innovation Center : AIC)

รองเลขาธิิการ สศก. ลงพื้้� นที่่�โครงการนำำ�ร่่องการใช้้เครื่่�องจัักรกล
เกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ณ อำำ�เภอแม่่แตง จัังหวััดเชีียงใหม่่

	วัันที่่� 21 มีีนาคม 2565 ดร.ทััศนีีย์์ เมืืองแก้้ว รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร พร้้อมด้้วย นายธวััชชัยั เดชาเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1
เชีียงใหม่่ (สศท.1) ลงพื้้�นที่่�ในโครงการนำำ�ร่่องการใช้้เครื่่�องจัักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิตถั่่�วเหลืือง ภายใต้้โครงการระบบส่่งเสริิมการเกษตร
แปลงใหญ่่ประชารััฐถั่่�วเหลืือง อำำ�เภอแม่่แตง จัังหวััดเชีียงใหม่่ (ไตรมาส 4/2564)
โดยเกษตรกรผู้้�ปลููกถั่่�วเหลืืองสมาชิิกในโครงการฯจะได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการใช้้เครื่่�องจัักรกลเกษตรแทนแรงงาน สามารถผลิิตถั่่�วเหลืืองคุุณภาพดีีตรงตาม
ความต้้องการของตลาด ลดต้้นทุุน และได้้ผลตอบแทนจากการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นได้้
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การแถลงข่่าวแก่่สื่่�อมวลชน เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

	วัันที่่� 24 มีีนาคม 2565 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานแถลงข่่าวแก่่สื่่�อมวลชน
ในโอกาสครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ในประเด็็น ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรไตรมาส 1 ปีี 2565 และ
ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจการเกษตรจากสถานการณ์์ความขััดแย้้ง ระหว่่างสหพัันธรััฐรััสเซีีย และ ประเทศยููเครน โดยผ่่านระบบออนไลน์์
ZOOM และ FB Live เศรษฐกิิจการเกษตรเพื่่�อประชาชน ณ ห้้องประชุุม 3 ชั้้�น 3 อาคารนวััตกรรม สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
	ทั้้�งนี้้� ภาวะเศรษฐกิิจการเกษตรไตรมาส 1 ปีี 2565 (เดืือนมกราคม - มีีนาคม 2565) พบว่่า ขยายตััวร้้อยละ 4.4 โดยการเติิบโตได้้ดีี
ในไตรมาสนี้้�เป็็นผลจากสาขาพืืชซึ่�ง่ เป็็นสาขาการผลิิตหลัักขยายตััว ขณะที่่� สถานการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย และ ยููเครน
ไทยจะได้้รัับผลกระทบทางตรงจากที่่�ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์หลายชนิิดปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่วนผลกระทบทางอ้้อม คืือ ตลาดการเงิินโลกที่่มีี�
ความผัันผวนจากมาตรการคว่ำำ��บาตรรััสเซีีย อาจทำำ�ให้้ค่่าเงิินบาทมีีความผัันผวนเช่่นกััน ทำำ�ให้้การส่่งออกสิินค้้าเกษตรและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ของไทยชะลอตััวตามไปด้้วย
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พิิ ธีีการทางศาสนา เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี
วัันคล้้ายวัันสถาปนา สศก.

	วัันที่่� 24 มีีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร
เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานในพิิธีีการ
ทางศาสนา เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนา
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.) ประจำำ�ปีี 2565 โดยนิิมนต์์
พระภิิกษุุสงฆ์์ 9 รููป จากวััดพระศรีีมหาธาตุุ วรมหาวิิหาร บางเขน
เพื่่�อความเป็็นศิิริิมงคล ณ บริิเวณโถง ชั้้�น 1 อาคารนวััตกรรม
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
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พิิ ธีีมอบทุุนการศึึกษามููลนิิธิิ ดร.สมนึึก ศรีีปลั่่�ง ประจำำ�ปีี 2565
เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี
วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ประจำำ�ปีี 2565

	วัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร (สศก.) จััดพิิธีีมอบทุุนการศึึกษา
มููลนิิธิิ ดร.สมนึึก ศรีีปลั่่�ง ประจำำ�ปีี 2565 เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนา
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ประจำำ�ปีี 2565 โดยได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.อภิิชาติิ พงษ์์ศรีีหดุุลชััย
ประธานกรรมการมููลนิิธิิฯ กล่่าวแสดงความยิินดีีกัับผู้้�ได้้รัับทุุนการศึึกษา จำำ�นวน 8 ราย
โดยมีี นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
พร้้อมด้้วย รองเลขาธิิการ และคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมเป็็นเกีียรติิในพิิธีีครั้้�งนี้้� ณ ห้้องประชุุมศรีีปลั่่�ง
ชั้้�น 8 อาคารวิิสััยทััศน์์ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

พิิ ธีีมอบเข็็มเชิิดชููเกีียรติิและประกาศเกีียรติิคุุณ ข้้าราชการ
ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการดีีเด่่น ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี
วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร ประจำำ�ปีี 2565

	วัันที่่� 24 มีีนาคม 2564 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานในพิิธีมี อบเข็็มเชิิดชููเกีียรติิและประกาศเกีียรติิคุุณ
ข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการดีีเด่่น ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 43 ปีี วัันคล้้ายวัันสถาปนาสำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร ประจำำ�ปีี 2565 พร้้อมกล่่าวแสดงความยิินดีี และให้้โอวาทแก่่ข้้าราชการ และเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
โดยมีี นายศรีีไพร บุุญยะเดช เลขานุุการกรม เป็็นผู้้�กล่่าวรายงาน ณ ห้้องประชุุมศรีีปลั่่�ง ชั้้�น 8 อาคารวิิสััยทััศน์์ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2565 สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร มีีข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ได้้รัับครุุฑทองคำำ� จำำ�นวน 2 ราย ได้้แก่่
นางสาวพาสิินีี ณ ป้้อมเพ็็ชร นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการพิิเศษ และนาง อััญชนา แก้้วเฉย เศรษฐกรชำำ�นาญการพิิเศษ
โดยมีีข้้าราชการ ลููกจ้้างประจำำ� และพนัักงานราชการดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 เข้้ารัับเข็็มเชิิดชููเกีียรติิ จำำ�นวน 4 ราย ได้้แก่่ นายสุุวิิทย์์ ศิิริิโท
เศรษฐกรชำำ�นาญการพิิเศษ นางสาวพณิิดา เด่่นดาวเรืือง เจ้้าพนัักงานสถิิติิชำำ�นาญงาน นายสายััน พููลศรีีสวััสดิ์์� พนัักงานขัับรถยนต์์ ส2
และนายไพฑููรย์์ ระมาตทอง นัักวิชากา
ิ รคอมพิิวเตอร์์
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การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง แนวทางจััดทำำ�รายงาน
ผลการดำำ�เนิินการพัั ฒนาองค์์การ (Application Report)

	วัันที่่� 25 มีีนาคม 2565 นางกาญจนา แดงรุ่่�งโรจน์์ รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร เป็็นประธานเปิิดการประชุุม
เชิิงปฏิิบััติกา
ิ รเรื่่�อง แนวทางจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินการพััฒนาองค์์การ (Application Report) ณ ห้้องประชุุมศรีีปลั่่�ง สำำ�นัักงาน
เศรษฐกิิจการเกษตร โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินการพััฒนาองค์์กร (Application Report) รายหมวด
หมวด 1 - หมวด 7 และลัักษณะสำำ�คััญองค์์กร และเพื่่�อเตรีียมการประเมิินองค์์การไปสู่่�ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) รอบที่่� 2
	ทั้้�งนี้้� การประชุุมดัังกล่่าว จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 25 – 26 มีีนาคม 2565 โดยเป็็นการฟัังบรรยายแนวทางการจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิิน
การพััฒนาองค์์กร (Application Report) การ Workshop ระดมความคิิดเห็็น/ปรัับปรุุงข้้อมููล/ข้้อเสนอแนะ การจััดทำำ�รายงานผลการ
ดำำ�เนิินการพััฒนาองค์์กร (Application Report) ในหมวด 2 และบทสรุุปผู้้�บริิหาร และ Workshop ระดมความคิิดเห็็น/ปรัับปรุุงข้้อมููล
/ข้้อเสนอแนะ (Application Report) ในหมวด 1,3,4,5,6,7 และลัักษณะสำำ�คััญองค์์กร ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมประกอบด้้วย ผู้้�บริิหาร
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร คณะทำำ�งานฯ และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง จากส่่วนกลาง จำำ�นวน 33 ท่่าน เข้้าร่่วมในห้้องประชุุมศรีีปลั่่�ง และจาก
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่� 1 – 12 อีีกประมาณจำำ�นวน 12 ท่่าน โดยผ่่านระบบออนไลน์์ รวม 45 ท่่าน
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การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง “การจััดทำำ�แผนปฏิิบัติ
ั ิการภายใต้้
แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี ค.ศ. 2030 ภายใต้้กรอบเอเปค

	วัันที่่� 28 มีีนาคม 2565 นายฉัันทานนท์์ วรรณเขจร เลขาธิิการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การเกษตร เป็็นประธานการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิการเรื่่�อง “การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการภายใต้้
แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี ค.ศ. 2030 ภายใต้้กรอบเอเปค โดยการประชุุมดัังกล่่าว
จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 28 – 29 มีีนาคม 2565 ณ โรงแรมพููลแมน คิิง เพาเวอร์์ กรุุงเทพฯ
โดย สศก. เป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุม พร้้อมด้้วยสมาชิิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิิจ ผู้้�แทน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงการต่่างประเทศ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่่งชาติิ องค์์การอาหาร
และการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทาง
เศรษฐกิิจ (OECD) และสภาที่่ปรึึก
� ษาทางธุุรกิิจเอเปค (ABAC) เข้้าร่่วมประชุุม
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