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4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บุรรณาธิิก้ารแถลง

ต้้องลดกิิจกิรรมท่ี่�ไม่จำ�เป็็นลง  
แต่้ยัังคงกิิจกิรรมท่ี่�จัดข้ึ้�นต้�มป็ระเพณ่ี 
ซ้ึ่�งป็ระกิอบด้วยั พิธ่ีกิ�รที่�งศ�สน�  
พิธ่ีมอบทุี่นกิ�รศ้กิษ�มูลนิธิี ดร.สมน้กิ  
ศร่ป็ลั�ง และพิธ่ีมอบเข็ึ้มเชิิดชูิเก่ิยัรติ้  
และป็ระกิ�ศเก่ิยัรติ้คุณีข้ึ้�ร�ชิกิ�ร  
ลูกิจ้�งป็ระจำ� และพนักิง�นร�ชิกิ�รด่เด่น
 นอกิจ�กิน่� ยัังม่กิ�รแถลงข่ึ้�ว 
ในป็ระเด็นท่ี่�สำ�คัญ โดยัม่ น�ยัฉัันที่�นนท์ี่  
วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�น
เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�น 
แถลงข่ึ้�วแก่ิส่�อมวลชิน ป็ระเด็น  
“ภ�วะเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รไต้รม�ส 1  

ปี็ 2565” และ “ผลกิระที่บ 
ด้�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รจ�กิ
สถ�นกิ�รณ์ีคว�มขัึ้ดแย้ัง ระหว่�ง
สหพันธีรัฐรัสเซ่ึ่ยั และ ป็ระเที่ศยูัเครน”  
โดยัผ่�นระบบออนไลน์ ZOOM  
และ FB Live เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
เพ่�อป็ระชิ�ชิน ณี ห้องป็ระชุิม 3 ชัิ�น 3 
อ�ค�รนวัต้กิรรม สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจ
กิ�รเกิษต้ร
 ทัี่�งน่� ภ�วะเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
ไต้รม�ส 1 ปี็ 2565 (เด่อนมกิร�คม - 
ม่น�คม 2565) พบว่� ขึ้ยั�ยัตั้วร้อยัละ 4.4  
โดยักิ�รเติ้บโต้ได้ด่ในไต้รม�สน่�เป็็นผลจ�กิ 

	 ในเดืือนม่นาคมท่ี่�ผ่านมา	สำำานักงาน
เศรึษฐกิจการึเกษตรึ	(สำศก.)	ได้ืจัดืงาน
เนื�องในวันคล้้ายวันสำถาปนา	ครึบรึอบ	 
43	ป	ีเมื�อวันท่ี่�	24	ม่นาคม	2565	 
แต่จากสำถานการึณ์การึรึะบาดืของ 
ไวรัึสำโควิดื	–	19	ท่ี่�ยืดืเยื�อ	จึงต้อง 
เฝ้้ารึะวังการึแพร่ึรึะบาดือย่างเคร่ึงครัึดื	 
ส่ำงผล้ให้้การึจัดืกิจกรึรึมวันคล้้าย 
วันสำถาปนาในปน่ี�

ส�ขึ้�พ่ชิซ้ึ่�งเป็็นส�ขึ้�กิ�รผลิต้หลักิ 
ขึ้ยั�ยัตั้ว ขึ้ณีะท่ี่� สถ�นกิ�รณ์ีคว�ม 
ขัึ้ดแย้ังระหว่�งรัสเซ่ึ่ยั และ ยูัเครน ไที่ยั  
จะได้รับผลกิระที่บที่�งต้รงจ�กิท่ี่�ร�ค�
สินค้�โภคภัณีฑ์์หล�ยัชินิดป็รับตั้วสูงข้ึ้�น  
ส่วนผลกิระที่บที่�งอ้อม ค่อ ต้ล�ด 
กิ�รเงินโลกิท่ี่�ม่คว�มผันผวนจ�กิ
ม�ต้รกิ�รควำ��บ�ต้รรัสเซ่ึ่ยั อ�จที่ำ�ให้
ค่�เงินบ�ที่ม่คว�มผันผวนเช่ินกัิน ที่ำ�ให้
กิ�รส่งออกิสินค้�เกิษต้รและผลิต้ภัณีฑ์์
ขึ้องไที่ยัชิะลอตั้วต้�มไป็ด้วยั ซ้ึ่�งท่ี่ม บกิ.  
ได้เก็ิบภ�พบรรยั�กิ�ศกิิจกิรรมม�ให้
สม�ชิิกิได้ติ้ดต้�มกัินในฉับับน่�
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้ทางการเกษตร	 3
>> จิ�งหร่ด สินค้�เศรษฐกิิจใหม่ในพ่�นท่ี่�ภ�คกิล�ง  
 สร้�งร�ยัได้ ต้ล�ดต้้องกิ�รสูง

บทความเศรษฐกิจการเกษตร	 6
>> สัมมน�ออนไลน์ผ่�น Application  
 เร่�อง “รอบรู้ต้ล�ดกิ�รค้�เสร่ อ�ห�รแห่งอน�คต้  
 เที่รนด์สำ�หรับผู้บริโภคยัุคใหม่”

บทความพิิเศษ	 8
>> เน่�อสัต้ว์จ�กิพ่ชิ (Plant-based food)  
 กิระแสกิ�รบริโภคท่ี่�น่�จับต้�มอง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
 พ่ชิอ�ห�ร 12
 พ่ชินำ��มัน 28
 พ่ชิเส้นใยั 30
 พ่ชิอ่�นๆ 30
 ป็ศุสัต้ว์และผลิต้ภัณีฑ์์จ�กิสัต้ว์ 36
 ป็ระมงและผลิต้ภัณีฑ์์จ�กิสัต้ว์นำ�� 40

ข่่าวท่่น่าสนใจ	 44
>> กิรมป็ระมง...ระดมท่ี่มผู้บริห�ร  
 ร่วมกิำ�หนดทิี่ศที่�งกิ�รฟ้ื้�นฟูื้ผลผลิต้กุ้ิงที่ะเล   
 ขึ้องป็ระเที่ศไที่ยั

ราคาปััจจัยการผลิิต	 46

แวะเย่่ยม	สศท.	 47
>> สศที่.1 ร่วมติ้ดต้�มกิ�รลงพ่�นท่ี่�ต้รวจร�ชิกิ�ร 
 ขึ้องรัฐมนต้ร่ช่ิวยัว่�กิ�รกิระที่รวงเกิษต้ร 
 และสหกิรณ์ี ณี ศูนย์ัวิจัยัและพัฒน�กิ�ร 
 เกิษต้รจังหวัดเช่ิยังใหม่
>> สศที่.5 ร่วมกัิบ ส.ป็.กิ.จังหวัดบุร่รัมยั์  
 ห�ร่อแนวที่�งกิ�รจัดที่ำ�ฐ�นข้ึ้อมูลทุี่เร่ยัน 
 ในพ่�นท่ี่�เขึ้ต้ป็ฏิิรูป็ท่ี่�ดินจังหวัดบุร่รัมยั์
>> สศที่.6 เป็็นป็ระธี�นกิ�รห�ร่อข้ึ้อมูล 
 พ่ชิเศรษฐกิิจ ปี็ 2564 – 2565 
 ขึ้องจังหวัดระยัอง
>> สศที่.7 ป็ระชุิมระดมคว�มคิดเห็น  
 (Focus Group) โครงกิ�รศ้กิษ�วิจัยั 
 เร่�อง กิ�รศ้กิษ�พฤติ้กิรรมกิ�รยัอมรับ 
 เที่คโนโลยั่กิ�รลดกิ�รป็ล่อยัก๊ิ�ซึ่เร่อนกิระจกิ 
 จ�กิน�ข้ึ้�ว

จิ�งหร่ด สินค้�เศรษฐกิิจใหม่ในพ่�นท่ี่�ภ�คกิล�ง สร้�งร�ยัได้ ต้ล�ดต้้องกิ�รสูง

เน่�อสัต้ว์จ�กิพ่ชิ (Plant-based food) กิระแสกิ�รบริโภคท่ี่�น่�จับต้�มอง

>> ป็ระชุิมคณีะอนุกิรรมกิ�รพัฒน� 
 กิ�รเกิษต้รและสหกิรณ์ีจังหวัดนร�ธิีว�ส  
 ครั�งท่ี่� 1/2565

ข่่าวปัระชาสัมพัินธ์์	 50
>> สศกิ. จัดกิิจกิรรม Big Cleaning Day  
 ป็ระจำ�ปี็ 2565
>> กิ�รป็ระชุิมคณีะกิรรมกิ�รขัึ้บเคล่�อนนโยับ�ยั 
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 กิ�รใช้ิเคร่�องจักิรกิลเกิษต้รที่ดแที่นแรงง�น 
 เกิษต้ร ณี อำ�เภอแม่แต้ง จังหวัดเช่ิยังใหม่
>> กิ�รแถลงข่ึ้�วแก่ิส่�อมวลชิน เน่�องในโอกิ�ส 
 ครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น� 
 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
>> พิธ่ีกิ�รที่�งศ�สน� เน่�องในโอกิ�ส 
 ครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น� สศกิ.
>> พิธ่ีมอบทุี่นกิ�รศ้กิษ�มูลนิธิี ดร.สมน้กิ ศร่ป็ลั�ง  
 ป็ระจำ�ปี็ 2565 เน่�องในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็ 
 วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจ 
 กิ�รเกิษต้ร ป็ระจำ�ปี็ 2565
>> พิธ่ีมอบเข็ึ้มเชิิดชูิเก่ิยัรติ้และป็ระกิ�ศ 
 เก่ิยัรติ้คุณี ข้ึ้�ร�ชิกิ�ร ลูกิจ้�งป็ระจำ�  
 และพนักิง�นร�ชิกิ�รด่เด่น ขึ้องสำ�นักิง�น 
 เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ปี็งบป็ระม�ณี  
 พ.ศ. 2564 เน่�องในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็  
 วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจ 
 กิ�รเกิษต้ร ป็ระจำ�ปี็ 2565
>> กิ�รป็ระชุิมเชิิงป็ฏิิบัติ้กิ�ร เร่�อง แนวที่�ง 
 จัดที่ำ�ร�ยัง�นผลกิ�รดำ�เนินกิ�รพัฒน� 
 องค์กิ�ร (Application Report)
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 แผนป็ฏิิบัติ้กิ�รภ�ยัใต้้แผนง�นคว�มมั�นคง 
 อ�ห�รมุ่งสู่ปี็ ค.ศ. 2030 ภ�ยัใต้้กิรอบเอเป็ค
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จิ�งหรีด สินค้าเศรษฐกิจใหม่่ในพ้�นที�ภาคกลาง สร้างรายได้ ตลาดต้องการสูง

	 สำำานักงานเศรึษฐกิจ
การึเกษตรึท่ี่�	7	ชัยนาที่	
(สำศที่.7) ลงสำ�รวจจิ�งหร่ด 
ในพ่�นท่ี่�จังหวัดพระนครศร่อยัุธียั�  
สระบุร่ ลพบุร่ สิงห์บุร่ และจังหวัด
สุพรรณีบุร่ ซ้ึ่�งเกิษต้รกิรผู้ผลิต้จิ�งหร่ด
ส่วนใหญ่ม่ลักิษณีะเป็็นระดับครัว
เร่อนท่ี่�ไม่ใหญ่ม�กินักิ และยัังไม่ม่
กิ�รรวมตั้วกัินเป็็นลักิษณีะสหกิรณ์ี
อยั่�งเป็็นรูป็ธีรรม เน่�องจ�กิกิ�รผลิต้
จิ�งหร่ดส�ม�รถที่ำ�ได้โดยัง่�ยั และ 
ใช้ิคนดูแลไม่ม�กิ จิ�งหร่ดเป็็นแมลง 
ท่ี่�ม่วงจรช่ิวิต้สั�น ที่ำ�ให้เกิษต้รกิร
ส�ม�รถว�งแผนเก็ิบเก่ิ�ยัวผลผลิต้ 
ได้หล�ยัครั�งต่้อ 1 ปี็ โดยัวงจรช่ิวิต้
ขึ้องจิ�งหร่ดเก่ิอบทุี่กิส�ยัพันธ์ุีจะใช้ิ

ระยัะเวล�เล่�ยังป็ระม�ณี 70 - 90 วัน 
(เริ�มนับจ�กิระยัะไข่ึ้)
 จิ�งหร่ดท่ี่�นิยัมเล่�ยังม่ 4 ส�ยัพันธ์ุี  
ได้แก่ิ 1) จ้ิ้�งหรีีดพัันธ์ุ์�ทองดำ�  
เป็็นจิ�งหร่ดขึ้น�ดกิล�ง รูป็ร่�งสั�น  
หัวกิลม หนวดยั�ว ลำ�ตั้วส่ดำ� ขึ้�ดำ�  
ม่จุดส่เหล่องบริเวณีโคน ปี็กิ 2 จุด  
เหม�ะท่ี่�จะเป็็นอ�ห�รสัต้ว์ เน่�องจ�กิ
ม่ส่ดำ�เม่�อป็รุงอ�ห�รจะดำ�ไม่น่� 
รับป็ระที่�น 2) จ้ิ้�งหรีีดพัันธ์ุ์�ทองแดง  
เป็็นจิ�งหร่ดขึ้น�ดกิล�ง ม่ขึ้น�ด 
เท่ี่�กัิบพันธ์ุีที่องดำ� ลักิษณีะเด่นหัว  
ลำ�ตั้ว ขึ้�ม่ส่นำ��ต้�ลเข้ึ้ม หร่อนำ��ต้�ล
เหล่องที่อง เหม�ะท่ี่�จะเป็็นอ�ห�ร
ขึ้องคน เม่�อที่อดจะม่ส่เหล่องที่อง 
น่�รับป็ระที่�น 3) จ้ิ้�งหรีีดพัันธ์ุ์�ทองล�ย 

เป็็นจิ�งหร่ดขึ้น�ดเล็กิท่ี่�สุด ลำ�ตั้ว 
ส่นำ��ต้�ล ลักิษณีะคล้�ยัจิ�งหร่ดที่องแดง  
แต่้ขึ้น�ดเล็กิกิว่� ตั้วเม่ยัม่ปี็กิคู่หน้�
สั�นคร้�งลำ�ตั้ว ไม่ชิอบบิน เคล่�อนไหว
ไม่เร็วเท่ี่�จิ�งหร่ดชินิดอ่�น นิยัมเพ�ะ
เล่�ยังเป็็นอ�ห�รขึ้องคนเช่ินกัิน  
แม้เป็็นจิ�งหร่ดท่ี่�ม่ขึ้น�ดเล็กิ  
แต่้ให้ไข่ึ้เยัอะ จ้งม่คว�มมันกิว่�
จิ�งหร่ดชินิดอ่�น และ 4) จ้ิ้�งโกร่ีง  
เป็็นแมลงชินิดหน้�งท่ี่�ส�ม�รถ 
รับป็ระที่�นได้ ลักิษณีะคล้�ยัจิ�งหร่ด  
ม่ขึ้น�ดใหญ่ อ้วน ส่นำ��ต้�ล ชิอบอยัูใ่นรู  
หนวดยั�ว หัวกิลมใหญ่ ปี็กิม่ล�ยัเส้น
เล็กิน้อยั นิยัมเพ�ะเล่�ยังเป็็นอ�ห�ร
ขึ้องคน เน่�องจ�กิม่ตั้วขึ้น�ดใหญ่ 
กิว่�จิ�งหร่ด รสชิ�ติ้อร่อยัน่�รับป็ระที่�น  

3ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 785 เมษายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

เรึื�องน่ารึู้ที่างการึเกษตรึ



จิ�งหรีดนับุเป็นสัตว์เศรษฐกิ้จใหมื�อีก้หน่�งชนิด 
ที�ภาครัฐส�งเสริมืก้ารเลี�ยงในเชิงพาณิชย์ 
เพื�อรองรับุกั้บุเทรนด์อาหารเพื�ออนาคต	 

เป็นแหล�งโปรตีนทางเลือก้ที�มีืศัก้ยภาพเติบุโตสูง	และ
ต�างประเทศเริ�มืให้ก้ารยอมืรับุแมืลงเป็นแหล�งโปรตีนส�ารอง	
โดยองค์ก้ารสหประชาชาติ	(UN)	ประก้าศให้แมืลง 

เป็น	Super	Food	ที�มีืสารอาหารสูง

กิ�รผลิต้จิ�งหร่ดม่ต้้นทุี่นเฉัล่�ยักิล่องละ  
1,092 บ�ที่ โดยัส่วนใหญ่เป็็นต้้นทุี่น
ค่�อ�ห�ร ร�ค�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้  
ณี หน้�ฟื้�ร์ม เฉัล่�ยักิิโลกิรัม 87.62 บ�ที่ 
ให้ผลต้อบแที่นจ�กิกิ�รจำ�หน่�ยั
จิ�งหร่ดท่ี่� 1,913.62 บ�ที่/กิล่อง/รุ่น 
เกิษต้รกิรส�ม�รถเล่�ยังได้ 6 รุ่นต่้อปี็ 
ให้ผลผลิต้เฉัล่�ยั 21.84 กิิโลกิรัม/
กิล่อง/รุ่น คิดเป็็นร�ยัได้ต้ลอดทัี่�งปี็  
11,481.72 บ�ที่/ปี็ หร่อคิดเป็็น 
ผลต้อบแที่นสุที่ธิี (กิำ�ไร) เท่ี่�กัิบ  
4,929.72 บ�ที่/ปี็ สำ�หรับช่ิองที่�ง 
กิ�รต้ล�ดเกิษต้รกิรจะจำ�หน่�ยั
จิ�งหร่ด เกิษต้รกิรจะจำ�หน่�ยัจิ�งหร่ด  
3 ช่ิองที่�ง ค่อ เกิษต้รกิรผู้เล่�ยัง
จิ�งหร่ดจำ�หน่�ยัให้ผู้บริโภคโดยัต้รง
ร้อยัละ 10 จำ�หน่�ยัให้พ่อค้�ป็ล่กิ
ร้อยัละ 30 และจำ�หน่�ยัให้พ่อค้�ส่ง
ร้อยัละ 60 โดยัลักิษณีะกิ�รจำ�หน่�ยั
ทัี่�ง 3 ช่ิองที่�งน่�เกิษต้รกิรจะจำ�หน่�ยั
ในรูป็ขึ้องจิ�งหร่ดสดหร่อม่ช่ิวิต้ทัี่�งหมด  
สำ�หรับพ่อค้�ป็ล่กินั�นจะที่ำ�กิ�รแป็รรูป็ 
จิ�งหร่ดและนำ�เสนอขึ้�ยัให้กัิบ 
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่จะอยัู่ในรูป็ขึ้อง
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จิ�งหร่ดที่อดท่ี่�ขึ้�ยัร่วมกัิบแมลงกิินได้
อ่�นๆ เป็็นส่วนใหญ่ และม่บ�งส่วน 
ท่ี่�ผู้บริโภคซ่ึ่�อจิ�งหร่ดสดไป็ที่ำ�กิ�ร
แป็รรูป็เอง
 จิ�งหร่ดนับเป็็นสัต้ว์เศรษฐกิิจใหม่
อ่กิหน้�งชินิดท่ี่�ภ�ครัฐส่งเสริมกิ�รเล่�ยัง
ในเชิิงพ�ณิีชิยั์เพ่�อรองรับกัิบเที่รนด์
อ�ห�รเพ่�ออน�คต้ เป็็นแหล่งโป็รต่้น
ที่�งเล่อกิท่ี่�ม่ศักิยัภ�พเติ้บโต้สูง และ
ต่้�งป็ระเที่ศเริ�มให้กิ�รยัอมรับแมลง
เป็็นแหล่งโป็รต่้นสำ�รอง โดยัองค์กิ�ร
สหป็ระชิ�ชิ�ติ้ (UN) ป็ระกิ�ศให้
แมลงเป็็น Super Food ท่ี่�ม่ส�ร
อ�ห�รสูง เกิษต้รกิรหร่อผู้ม่คว�ม
ชิำ�น�ญด้�นกิ�รเพ�ะเล่�ยังแมลง
ส�ม�รถเล่�ยังจิ�งหร่ดได้ด้วยัต้้นทุี่น 
ท่ี่�ไม่สูงม�กิ ใช้ิพ่�นท่ี่�น้อยัให้ผลผลิต้  
6 รอบ/ปี็ ห�กิม่กิ�รแป็รรูป็เป็็น 

โดย : สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 7  
ชัิยัน�ที่

ผงโป็รต่้น ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ�ม 
ได้ม�กิกิว่� 10 เท่ี่�
 ทัี่�งน่� กิ�รเล่�ยังจิ�งหร่ดในพ่�นท่ี่� 
ภ�คกิล�งผลผลิต้ยัังไม่เพ่ยังพอกัิบ
คว�มต้้องกิ�รขึ้องต้ล�ด อ่กิทัี่�ง 
ง�นวิจัยัและพัฒน�กิ�รเล่�ยัง  
รวมทัี่�งคว�มรู้ด้�นเที่คโนโลยั่ 
กิ�รจัดกิ�รด้�นกิ�รเล่�ยังยัังม่น้อยั  
และผลิต้ภัณีฑ์์แป็รรูป็จ�กิจิ�งหร่ด 

ม่จำ�กัิด ไม่หล�กิหล�ยั สภ�พอ�กิ�ศ
ม่ผลต่้อกิ�รเจริญเติ้บโต้ขึ้องจิ�งหร่ด 
โดยัเฉัพ�ะช่ิวงอ�กิ�ศหน�วจิ�งหร่ด 
จะม่กิ�รเจริญเติ้บโต้ช้ิ� และเกิิด 
กิ�รต้�ยัม�กิ ซ้ึ่�งสิ�งเหล่�น่�เป็็นอุป็สรรค 
ในกิ�รเล่�ยังจิ�งหร่ดขึ้องเกิษต้รกิร
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สัม่ม่นาออนไลน์ผ่่าน Application “รอบรู้ตลาดการค้าเสรี  
อาหารแห่งอนาคต เทรนด์สำาหรับผู้่บริโภคยุคใหม่่”

 กิ�รเข้ึ้�ร่วมสัมมน� เร่�อง  
“รีอบร้ี�ตล�ดก�รีค้��เสรีี อ�ห�รีแห่ง
อน�ค้ต เทรีนด�สำ�หรัีบผู้้�บร้ีโภค้ย์ค้ใหม่่”  
จัดโดยั กิรมเจรจ�กิ�รค้�ระหว่�ง
ป็ระเที่ศ และกิระที่รวงพ�ณิีชิยั์  
เม่�อวันท่ี่� 29 ม่น�คม 2565 เป็็นกิ�ร 
เปิ็ดโลกิทัี่ศน์ เพ่�อพัฒน�ทัี่กิษะคว�มรู้
เก่ิ�ยัวกัิบกิ�รพัฒน�สินค้�เกิษต้รในวงจร
ห่วงโซ่ึ่คุณีค่�ให้พัฒน�ไป็สู่ผลิต้ภัณีฑ์์
อ�ห�รแห่งอน�คต้ ในครั�งน่�วิที่ยั�กิร  
ได้นำ�พ�ให้รู้จักิอ�ห�รกิลุ่ม  
Future Food (Functional Foods/
Organic Foods/ Medical Food) 
ว่�ม่อะไรบ้�ง รวมทัี่�งให้ผู้ร่วมสัมมน�
ได้รับที่ร�บถ้งทิี่ศที่�งกิ�รพัฒน�ขึ้อง
อุต้ส�หกิรรม Future Food ขึ้องผู้ผลิต้ 
ในต้ล�ดโลกิ และกิ�รสนับสนุน 
ให้ผู้ป็ระกิอบกิ�รผู้ผลิต้ ผู้ส่งออกิ 
เต้ร่ยัมคว�มพร้อมในเร่�องกิ�รพัฒน�
ผลิต้ภัณีฑ์์เพ่�อสร้�งคุณีค่� และรู้จักิ 
ช่ิวงชิิงแสวงห�โอกิ�สด้�นกิ�รต้ล�ด 
ในกิลุ่มกิ�รค้�เสร่ต่้�งๆ โดยัเฉัพ�ะกิลุ่ม 
RCEP ท่ี่�ค�ดว่�จะเป็็นต้ล�ดอน�คต้ใหม่
ท่ี่�รองรับผลิต้ภัณีฑ์์อ�ห�รแห่งอน�คต้ 
ได้ม�กิ จ้งนับเป็็นโอกิ�สท่ี่�ด่สำ�หรับ 
ผู้ป็ระกิอบกิ�รท่ี่�ได้ม่รับคว�มรู้ แต่้ห�กิ
ต้้องกิ�รดำ�รงอยัู่ในธุีรกิิจดังกิล่�ว  
คงต้้องศ้กิษ�เร่ยันรู้เพิ�มเติ้มอ่กิม�กิ 
สำ�หรับส�ระด่ๆท่ี่�ได้รับจ�กิกิ�รรับชิม 
รับฟัื้ง พอจะนำ�ม�เล่�สู่กัินฟัื้งได้ 
พอสังเขึ้ป็ ดังน่� 
 v Future Food คื้อ อะไรี : Future 
Food เป็็นอ�ห�รแห่งอน�คต้ท่ี่�ม่ 
กิ�รดัดแป็ลง สรรสร้�ง เพ่�อสร้�ง 
คุณีค่�และมูลค่�เพิ�มให้กัิบวัต้ถุดิบ  

อ�จพบเห็นในกิลุ่มอ�ห�รป็ระเภที่  
Functional Food Organic Foods 
Medical Food etc. ซ้ึ่�งคุณีลักิษณีะ
เด่นขึ้อง Future Food จะต้้องด่ต่้อ
สุขึ้ภ�พ เป็็นมิต้รกัิบสิ�งแวดล้อม และ
ต้้องม่ม�ต้รฐ�นคว�มป็ลอดภัยัรับรอง 
 v เทรีนด�อ�ห�รีแห่งอน�ค้ตโลก :
แท้ี่จริงโลกิม่กิ�รแบ่งกิลุ่มเที่รนด์กิ�ร
บริโภคออกิเป็็น 2 เที่รนด์ใหญ่ ได้แก่ิ  
1) เที่รนด์บริโภคเพ่�อสุขึ้ภ�พ (อ�ทิี่  
อ�ห�รกิลุ่มสุขึ้ภ�พ อ�ห�รที่�นให้
อ�รมณ์ีด่ บำ�รุงร่�งกิ�ยั รักิษ�โรค ฯลฯ) 
และ 2) เที่รนด์บริโภคต้�มกิระแส  
(อ�ทิี่ อ�ห�ร Keto Food/Diet Food/ 
Waste Food/เที่รนด์กิ�รผลิต้อ�ห�ร 
ท่ี่�ม่แนวคิดเพ่�อลดขึ้ยัะท่ี่�เกิิดจ�กิกิ�ร 
ใช้ิวัต้ถุดิบเพ่ยังบ�งส่วนและทิี่�งบ�งส่วน
ไป็ที่ำ�ให้เกิิดกิ�รสิ�นเป็ล่อง โดยัม่กิ�ร
พัฒน�ม�เป็็นอ�ห�รเมนูใหม่ได้ เที่รนด์
กิ�รสร้�งโภชิน�กิ�รแบบใหม่ เที่รนด์กิิน
ไป็เท่ี่�ยัวไป็ (อ�ทิี่ กิ�รสร้�ง story  
เช่ิ�อมโยังเมนูอ�ห�รกัิบวัฒนธีรรม 
และกิ�รท่ี่องเท่ี่�ยัว หร่อกิ�รแบ่งปั็น 
สูต้รอ�ห�รที่�งออนไลน์ ออฟื้ไลน์)  
เที่รนด์กิ�รแบ่งปั็นห้องครัว (Shared 
Kitchen/ Cloud Kitchen) นอกิจ�กิน่� 
ยัังม่เที่รนด์แป็ลกิใหม่ขึ้องผู้บริโภค 
ในยัุคปั็จจุบัน ท่ี่�ม่กิ�รเล่อกิหร่อต้�มห�
อ�ห�รในวัยัเด็กิจ�กิป็ระสบกิ�รณ์ี 
ในอด่ต้ท่ี่�ผ่�นม� เที่รนด์อ�ห�รจ�กิ 
เม่องท่ี่�ม่คว�มโดดเด่นขึ้องสินค้� อ�ทิี่  
อ�ห�รท่ี่�ม่รสชิ�ติ้แบบญ่�ปุ็�น จำ�พวกิ  
ส้มโชิยัุ หร่อนมฮอกิไกิโด หร่อแม้แต่้ 
เที่รนด์เมนูกัิญชิ�ท่ี่�กิำ�ลังม�แรงในขึ้ณีะน่�  
อ�ห�รรสร้อนแรงจำ�พวกิสมุนไพร 

 v พัฤต้กรีรีม่ผู้้�บร้ีโภค้ในปััจิ้จ์ิ้บัน  
พบว่� 57% ขึ้องผู้บริโภคขึ้องโลกิ 
ในยัุค New Normal ซ้ึ่�งให้คว�มสำ�คัญ 
กัิบอ�ห�รสุขึ้ภ�พ จำ�พวกิอ�ห�ร 
สร้�งภูมิคุ้มกัิน (ป้็องกัินโควิด เสริมสร้�ง
สุขึ้ภ�พด้วยัส�รอ�ห�รจ�กิธีรรมชิ�ติ้  
ม่พร่ไบโอติ้กิช่ิวยัเสริมภูมิคุ้มกัิน ฯลฯ)
อ�ห�รท่ี่�เกิิดจ�กิกิระบวนกิ�รท่ี่�เป็็นมิต้ร
ต่้อสิ�งแวดล้อม หร่อคว�มรับผิดชิอบ 
ขึ้องมนุษย์ัต่้อโลกิ เช่ิน กิ�รเล่อกิสินค้� 
ท่ี่�ใช้ิค�ร์บอนต้ำ�� ฯลฯ
 v พัฤต้กรีรีม่ก�รีผู้ล้ต Future 
Foods พบว่� สัดส่วนกิ�รผลิต้ขึ้อง 
ขึ้องเที่รนด์อ�ห�รอน�คต้ท่ี่�ม�แรงม�กิ
ในขึ้ณีะน่� ได้แก่ิ Food Ingredient  
(ส่วนผสมหลักิในอ�ห�ร) ท่ี่�ม่สัดส่วน
ม�กิท่ี่�สุดถ้ง 37% รองลงม� ค่อ  
Animal Health 18% และ Food 
Waste Management 17% 
 v เทค้โนโลยีและนวััตกรีรีม่ 
ทำ�ให�ปััจิ้จ์ิ้บันมี่ก�รีผู้ล้ตอ�ห�รีที� 
สรี��งโภชน�ก�รีแบบใหม่่ อ�ทิี่ อ�ห�ร
แพลนท์ี่เบส ท่ี่�เป็็นอ�ห�รผลิต้จ�กิพ่ชิ
ผักิผลไม้และถั�ว โดยัไม่ม่ส่วนป็ระกิอบ
ขึ้องเน่�อหร่อผลิต้ภัณีฑ์์ท่ี่�ที่ำ�จ�กินมเนยั  
อ�ห�ร 3D Food Printing หร่อ 
กิ�รพิมพ์ 3 มิติ้ ท่ี่�เป็็นกิ�รผสมผส�นกัิน
ระหว่�งอ�ห�รและเที่คโนโลย่ัได้อยั่�ง
ลงตั้ว ส�ม�รถเป็ล่�ยันอ�ห�รและขึ้นม
แบบเดิมๆ ให้เป็็นอ�ห�รท่ี่�กิินได้ทัี่�งจ�น  
รวมถ้งภ�ชินะท่ี่�ใส่อ�ห�รด้วยั ซ้ึ่�งกิ�ร
พิมพ์อ�ห�ร 3 มิติ้ส�ม�รถที่ำ�อ�ห�รได้
จ�กิวัสดุธีรรมชิ�ติ้ และส่วนป็ระกิอบ 
ท่ี่�แต้กิต่้�งกัินได้ ซ้ึ่�งที่ำ�ให้เกิิดข้ึ้อได้
เป็ร่ยับในด้�นขึ้องกิ�รออกิแบบอ�ห�ร
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และกิ�รนำ�เสนออ�ห�รให้แก่ิลูกิค้�
แต่้ละร�ยัแบบเฉัพ�ะ สนับสนุนกิ�ร
ที่ำ�ง�นขึ้องchef ด้�นลดเวล�และ 
ลดคว�มเส่ยัห�ยัขึ้องวัต้ถุดิบท่ี่�ใช้ิ  
สนับสนุนกิ�รผลิต้อ�ห�รสุขึ้ภ�พ  
และบริบที่ขึ้องคว�มยัั�งยัน่ด้วยั
 v ตล�ดหลักของอ�ห�รีแห่งอน�ค้ต 
ยืนหน่�ง ได้แก่ิ อเมริกิ� ซ้ึ่�งม่มูลค่� 
กิ�รค้�ขึ้องอ�ห�รแห่งอน�คต้ม�กิท่ี่�สุด  
โดยัม่ อัต้ร�กิ�รเติ้บโต้ต่้อเน่�องป็ระม�ณี  
2.4% รองลงม� ได้แก่ิ จ่น แต่้พบว่�  
จ่นม่อัต้ร�กิ�รเติ้บโต้แบบก้ิ�วกิระโดด  
ป็ระม�ณี 6.7 % ที่ำ�ให้จ่นกิล�ยัเป็็น 
อ่กิป็ระเที่ศท่ี่�เป็็นโอกิ�สสำ�หรับกิลุ่ม
อ�ห�รแห่งอน�คต้ขึ้องโลกิ
 v ช่องท�งด��นโอก�สท�ง 
ก�รีตล�ด : จ�กิ FTA 14 ฉับับ ท่ี่�ไที่ยั
เป็็นภ�ค่ จะช่ิวยัลดกิำ�แพงภ�ษ่สำ�หรับ 
ผู้ป็ระกิอบกิ�รไที่ยัท่ี่�ส่งออกิสินค้� 
ไป็ยัังป็ระเที่ศต่้�งๆ ดังนั�น นับเป็็น
โอกิ�สสำ�หรับกิ�รส่งออกิอุต้ส�หกิรรม
อ�ห�รกิลุ่ม Future Foods เพร�ะจ�กิ
ข้ึ้อมูลมูลค่�กิ�รส่งออกิสินค้�เกิษต้ร
แป็รรูป็ขึ้องไที่ยัท่ี่�ส่งไป็กิลุ่มป็ระเที่ศคู่ FTA  
พบว่� ม่กิ�รขึ้ยั�ยัตั้วม�กิถ้ง 814% 
และขึ้ยั�ยัตั้วม�กิถ้ง 494 % ในต้ล�ดโลกิ  
ดังนั�น ผู้ป็ระกิอบกิ�รไที่ยัอยั่�พล�ด 
ท่ี่�จะหยัิบ FTA เป็็นอ่กิตั้วช่ิวยัในกิ�ร 
ขัึ้บเคล่�อนธุีรกิิจให้เติ้บโต้ นอกิจ�กิน่�  
ยัังม่ “ RCEP” อ่กิหน้�งต้ล�ดใหม่ 
ท่ี่�น่�สนใจในยัุคอน�คต้ เพร�ะปั็จจุบัน
มูลค่�กิ�รค้�ขึ้องไที่ยัเป็็นมูลค่�กิ�รค้�
รวมระหว่�งไที่ยักัิบสม�ชิิกิ RCEP ม�กิถ้ง  
58% โดยั“ RCEP” เป็็นเขึ้ต้กิ�รค้�เสร่
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดขึ้องโลกิ หร่อคว�มต้กิลง
หุ้นส่วนที่�งเศรษฐกิิจระดับภูมิภ�ค 
(Regional Comprehensive  
Economic Partnership) โดยัม่ไที่ยั
เป็็น 1 ใน 15 ป็ระเที่ศท่ี่�ร่วมก่ิอตั้�ง  
ซ้ึ่�งม่ผลบังคับใช้ิเม่�อ 1 ม.ค. 2565  

ข้ึ้อมูลอ้�งอิงจ�กิกิรมเจรจ�กิ�รค้�
ระหว่�งป็ระเที่ศ กิระที่รวงพ�ณิีชิย์ั  
ระบุว่� RCEP เป็็นคว�มต้กิลงกิ�รค้�เสร่  
(Free Trade Agreement - FTA)  
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในโลกิ และเป็็น FTA ฉับับท่ี่� 14  
ขึ้องไที่ยั โดยัม่สม�ชิิกิ 15 ป็ระเที่ศ  
ได้แก่ิ อ�เซ่ึ่ยัน 10 ป็ระเที่ศ ญ่�ปุ็�น  
เกิ�หล่ใต้้ จ่น ออสเต้รเล่ยั และนิวซ่ึ่แลนด์  
ม่ป็ระชิ�กิรรวมกัิน 2,300 ล้�นคน 
(30.2% ขึ้องป็ระชิ�กิรโลกิ) GDP  
รวมมูลค่� 28.5 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  
(33.6% ขึ้อง GDP โลกิ) และมูลค่� 
กิ�รค้�รวม 10.7 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  
(30.3% ขึ้องมูลค่�กิ�รค้�ขึ้องโลกิ)  
ซ้ึ่�งป็ระโยัชิน์ท่ี่�ไที่ยัจะได้รับจ�กิ 
คว�มต้กิลง RCEP อ�ทิี่ สม�ชิิกิ RCEP 
ยักิเลิกิภ�ษ่นำ�เข้ึ้�ท่ี่�เก็ิบกัิบสินค้�ไที่ยั  
จำ�นวน 39,366 ร�ยักิ�ร โดยัลดภ�ษ่
เหล่อ 0% ทัี่นท่ี่ จำ�นวน 29,891 
 v ส้�งสำ�คั้ญที�ผู้้�ปัรีะกอบก�รีย์ค้ใหม่่
ต�องปัรัีบต่อให�ทันต่อกรีะแสโลก
ท่ี่�เป็ล่�ยันแป็ลงไป็แบบพลวัต้ ทัี่�งเที่รนด์
อ�ห�รอน�คต้ ท่ี่�ม่คว�มสำ�คัญม�กิ  
ต้้องเร่ยันรู้ และเข้ึ้�ใจ เปิ็ดใจ  
เปิ็ดมุมมองรับ เพร�ะเป็็นกุิญแจ 
ในกิ�รขัึ้บเคล่�อนโลกิธุีรกิิจเกิษต้รสู่ธุีรกิิจ
อุต้ส�หกิรรม เที่รนด์ใหม่ เช่ิน  
Medical Foods/ Super Foods/ 
Novel Foods/ Functional Foods/ 
เที่รนด์รักิษ์โลกิ เที่รนด์ท่ี่�สนับสนุน 
คว�มมั�นคงด้�นอ�ห�ร เที่รนด์เล่อกิ 
ส่�ออ�ห�รแบบใหม่ หร่อแม้แต่้กิลยัุที่ธ์ี
กิ�รขึ้�ยัแบบใหม่ คว�มต้้องกิ�รอ�ห�ร
หร่อส�ระสำ�คัญท่ี่�เป็็นป็ระโยัชิน์ 
ต่้อสุขึ้ภ�พ และเที่รนด์กิ�รเป็ล่�ยัน
วัต้ถุดิบอ�ห�รเหล่อทิี่�ง เป็็นผลิต้ภัณีฑ์์ใหม่  
Organic Foods ทัี่�งหมดน่� เป็็นสิ�งท่ี่� 
ผู้ป็ระกิอบกิ�รยุัคใหม่ต้้องให้คว�ม
สำ�คัญ ติ้ดต้�ม และรับรู้ข้ึ้อกิำ�หนดต่้�งๆ
ท่ี่�เก่ิ�ยัวข้ึ้องอย่ั�งสมำ��เสมอ

 นอกิจ�กิผู้ป็ระกิอบกิ�รท่ี่�ต้้องติ้ดต้�ม
พัฒน�คว�มรู้ ก้ิ�วให้ทัี่นโลกิด้�นอ�ห�ร
แห่งอน�คต้แล้ว ผู้ม่ส่วนเก่ิ�ยัวข้ึ้องกัิบ
แวดวงอ�ห�ร ทัี่�ง Chef ก็ิต้้องร่วม 
สรรสร้�งเมนูใหม่ๆจ�กิผลิต้ภัณีฑ์์อ�ห�ร
อน�คต้ หร่อผุดไอเด่ยัเจ๋งๆ เป็็นเมนู
อ�ห�รท่ี่�น่�สนใจด้วยั อ�ทิี่ อ�ห�ร 
ท่ี่�เดินที่�งได้ สำ�หรับยุัค New Normal 
ท่ี่�ม่กิ�ร Work from Home หร่อ  
Study at home รวมทัี่�งกิลุ่มนักิวิจัยั
โภชิน�กิ�ร นักิสร้�งนวัต้กิรรม 
ด้�นอ�ห�ร ก็ิต้้องร่วมคิดค้นสิ�งใหม่ๆ 
ออกิม� ดังท่ี่�เร�เคยัที่ร�บว่� กิลุ่ม Novel 
Foods ได้ม่กิ�รนำ�ขึ้นุน ม�ผลิต้เป็็น 
อ�ห�รแที่นเน่�อสัต้ว์ หร่อนำ�เห็ดแครง  
ท่ี่�ม่คว�มหน้บ ม่กิลิ�นผลไม้ สรรสร้�ง
เป็็นเมนูขึ้นมหว�น อยั่�งแพนเค้กิเกิ�หล่
ท่ี่�ม่รสชิ�ติ้และกิลิ�นเฉัพ�ะตั้ว ม่กิ�รนำ�
กิระเจ่�ยับแดงม�พัฒน�เป็็นวัต้ถุดิบ 
ขึ้องอ�ห�รท่ี่�ช่ิวยักิระบวนกิ�รเผ�ผล�ญ
และลดคว�มอ้วน ทัี่�งหมดน่�ล้วนเกิิดจ�กิ
เที่คโนโลยัแ่ละนวัต้กิรรมทัี่�งสิ�น สุดท้ี่�ยัน่� 
อยั�กิฝ�กิไว้ Stakeholders ในแวดวง
อ�ห�รแห่งอน�คต้ว่� ห�กิม่กิ�รสร้�ง
ผลิต้ภัณีฑ์์อ�ห�รอน�คต้ข้ึ้�นม�แล้ว  
ก็ิอย่ั�ล่มท่ี่�จะต้้องสร้�ง Edible Tales 
หร่อนิที่�นกิินได้ควบคู่กัินไป็ด้วยั  
เพร�ะธุีรกิิจจะเติ้บโต้ และกิ�รดำ�รงอยัู่
ได้อย่ั�งยัั�งย่ัน ก็ิต้้องเกิิดจ�กิกิ�รกิระ
ตุ้้นผู้บริโภคให้เกิิดคว�มอยั�กิ โดยัต้้อง
รักิษ�คว�มอยั�กิขึ้องผู้บริโภคให้ม่ 
เพิ�มม�กิข้ึ้�น รวมทัี่�ง สร้�งกิลยุัที่ธ์ี
แสวงห�โอกิ�สด้�นกิ�รต้ล�ดให้เติ้บโต้
ต่้อเน่�อง ต้ร�บน�นเท่ี่�น�น

โดยั : น�งธัีญญ์พิชิชิ� เถระรัชิชิ�นนท์ี่
 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 2 

พิษณุีโลกิ
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เน้�อสัตว์จากพ้ช (Plant-based food)
กระแสการบริโภคที�น่าจับตาม่อง

 Plant-base food หร่อ  
เน่�อสัต้ว์จ�กิพ่ชิ เป็็นกิ�รพัฒน�
นวัต้กิรรมที่�งอ�ห�รท่ี่�เป็็นที่�งเล่อกิใหม่ 
ในกิ�รบริโภคผลิต้ภัณีฑ์์อ�ห�ร 
แป็รรูป็เพ่�อสุขึ้ภ�พ ท่ี่�ให้รสชิ�ติ้และ
คุณีค่�ที่�งโภชิน�กิ�รใกิล้เค่ยังกัิบ 
เน่�อสัต้ว์จริง และถ่อเป็็นส่วนหน้�งขึ้อง
กิ�รต่้อสู้กัิบคว�มมั�นคงที่�งอ�ห�ร 
(Food security) เพ่�อสร้�งสมดุล 
ในกิ�รผลิต้และกิ�รบริโภค รองรับ 
กิ�รขึ้ยั�ยัตั้วขึ้องป็ระชิ�กิรโลกิและ
คว�มต้้องกิ�รบริโภคท่ี่�เพิ�มม�กิข้ึ้�น 

 โดยัจุดเป็ล่�ยันเที่รนด์กิ�รบริโภค
อ�ห�รที่�งเล่อกิขึ้องโลกิ เริ�มต้้นจ�กิ 
ข้ึ้อกัิงวลเก่ิ�ยัวกัิบส�รป็นเป้็�อน 
ในเน่�อสัต้ว์ ยั�ป็ฏิิช่ิวนะท่ี่�ให้ในสัต้ว์ 
และสะสมในมนุษยั์ โรคระบ�ดจ�กิสัต้ว์
ท่ี่�แพร่สู่คน โรคจ�กิกิ�รบริโภคอ�ห�ร 
ท่ี่�ไม่เหม�ะสม ทัี่�งจ�กิอ�ห�รสำ�เร็จรูป็
และอ�ห�รแป็รรูป็ อ�ทิี่ โรคอ้วน  
โรคเบ�หว�นและคว�มดัน และคว�ม
เส่�ยังต่้อกิ�รเกิิดโรคมะเร็ง เป็็นต้้น  

ป็ระกิอบกัิบคว�มต้้องกิ�รขึ้องผู้บริโภค
กิลุ่มมังสวิรัสติ้และรักิสุขึ้ภ�พท่ี่�ม่ 
เพิ�มม�กิข้ึ้�น อ่กิทัี่�งปั็จจัยัเสริมในผู้แพ้
โป็รต่้นจ�กิเน่�อสัต้ว์ และแพ้แล็กิโต้ส 
หร่อนม มุมมองกิ�รงดบริโภคเน่�อสัต้ว์ 
เพ่�อสวัสดิภ�พขึ้องสัต้ว์ (Animal  
Welfare) กิ�รเป็็นมิต้รกัิบสิ�งแวดล้อม  
และวิกิฤต้โควิด-19 ซ้ึ่�งส่งผลกิระที่บต่้อ
ภ�คเกิษต้รและอุต้ส�หกิรรมอ�ห�ร  
ที่ำ�ให้กิ�รเคล่�อนย้ั�ยัปั็จจัยักิ�รผลิต้

สินค้�เกิษต้รและอ�ห�รขึ้องโลกิชิะลอตั้ว  
และเกิิดกิ�รเป็ล่�ยันแป็ลงพฤติ้กิรรม 
ผู้บริโภคท่ี่�ต้ระหนักิถ้งคุณีภ�พและ 
คว�มป็ลอดภัยัขึ้องสินค้�เกิษต้ร 
และอ�ห�รม�กิข้ึ้�น 

 Plant-based food จัดเป็็นอ�ห�ร
ในกิลุ่มโป็รต่้นที่�งเล่อกิ (Alternative 
Protein) ซ้ึ่�งผลิต้จ�กิวัต้ถุดิบท่ี่�ที่ำ�จ�กิ
พ่ชิให้โป็รต่้นสูง เช่ิน ถั�ว เห็ด ส�หร่�ยั  
ข้ึ้�วโอ๊ต้ และอัลมอนด์ โดยัม่กิ�รพัฒน�
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รสชิ�ติ้ กิลิ�น และส่สันให้เหม่อนเน่�อสัต้ว์ 

ให้คุณีค่�ที่�งโภชิน�กิ�รท่ี่�ด่ โดยัไม่ผ่�น
กิ�รตั้ดต่้อพันธุีกิรรม แต่้ใช้ิวิธ่ีกิ�รด้ง
โมเลกุิลขึ้องเน่�อสัต้ว์ม�ใช้ิ เพ่�อให้ได้  
“รสชิ�ติ้” เหม่อนเน่�อสัต้ว์ และ 
กิ�รสร้�งเส้นใยัส�มมิติ้เพ่�อเพิ�ม  
“รสสัมผัส” และ “ส่สัน” เหม่อนเน่�อสัต้ว์  
จ้งถ่อเป็็นคว�มก้ิ�วหน้�ที่�งเที่คโนโลยั่
และนวัต้กิรรมกิ�รผลิต้อ�ห�รท่ี่�ใช้ิ
วัต้ถุดิบจ�กิพ่ชิม�ที่ำ�เป็็นเน่�อสัต้ว์ 
และผลิต้ภัณีฑ์์อ�ห�รจ�กิป็ศุสัต้ว์  
ปั็จจุบัน Plant-based food  
ม่ 4 ป็ระเภที่ ได้แก่ิ 

 1. Plant-based Milk & Dairy  
(นม่จิ้�กพืัช) นมและผลิต้ภัณีฑ์์จ�กินม 
ที่ำ�จ�กิถั�ว หร่อธัีญพ่ชิต่้�งๆ เช่ิน 

นมมะพร้�ว นมถั�วเหล่อง นมอัลมอนด์  
นมข้ึ้�วโพด รวมถ้งโยัเกิิร์ต้นมจ�กิพ่ชิ  
ช่ิสจ�กิพ่ชิ และไอศกิร่มจ�กิพ่ชิ เป็็นต้้น

 2. Plant-based Meat (เนื�อเทียม่
 หรืีอเนื�อสัตวั�จิ้�กพืัช) โดยันำ�ยัส่ต์้และ
โป็รต่้นท่ี่�สังเคร�ะห์ได้จ�กิร�กิขึ้อง 
พ่ชิต้ระกูิลถั�วม�เข้ึ้�สู่กิระบวนกิ�รหมักิ

เพ่�อผลิต้โป็รต่้นเฉัพ�ะ จนที่ำ�ให้เกิิด 
ฮ่ม (Heme) และนำ�ไป็ใส่ในโป็รต่้น
จ�กิพ่ชิ และแป็ลงสภ�พโป็รต่้นจ�กิพ่ชิ
ต้ระกูิลถั�วภ�ยัใต้้สภ�วะคว�มเป็็นด่�ง 
ให้กิล�ยัเป็็นแป้็งส�ล่ และอัดข้ึ้�นรูป็ 
เพ่�อจัดแนวโป็รต่้นให้เป็็นเส้นคล้�ยั 
ผิวสัมผัสขึ้องเน่�อสัต้ว์ 

 3. Plant-based Meal (อ�ห�รี
ปัร์ีงสำ�เร็ีจิ้จิ้�กพืัช) ทัี่�งในรูป็แบบ
อ�ห�รแช่ิเย็ัน อ�ห�รแช่ิแข็ึ้ง  
รวมถ้งอ�ห�ร ท่ี่�เก็ิบได้ท่ี่�อุณีหภูมิห้อง
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โดยัไม่ต้้องแช่ิเยั็น ซ้ึ่�งถูกิจัดเป็็นอ�ห�ร
พร้อมที่�นท่ี่�ม่คุณีลักิษณีะไม่แต้กิต่้�ง 
จ�กิอ�ห�รป็รุงสด

 4. Plant-based Egg (ไข่จิ้�กพืัช) 
ที่ำ�จ�กิถั�วเข่ึ้ยัวเป็็นส่วนป็ระกิอบหลักิ
เพ่�อสร้�งผิวสัมผัส (Texture) เติ้มส่สัน
ด้วยัแครอที่และขึ้มิ�น เติ้มรสชิ�ติ้ด้วยั
เกิล่อ และผงกิรอบเพ่�อเพิ�มเน่�อสัมผัส
และคงคว�มเป็็นกิรด-ด่�ง รวมถ้งส่ 
และกิลิ�นให้เหม่อนไข่ึ้ไก่ิ

 อยั่�งไรก็ิต้�ม Plant-based food 
ยัังม่ข้ึ้อจำ�กัิดในด้�นรสชิ�ติ้ และกิ�ร 
เพิ�มส�รอ�ห�รท่ี่�เป็็นป็ระโยัชิน์และ
จำ�เป็็นต่้อร่�งกิ�ยั เน่�องจ�กิโป็รต่้นจ�กิ
พ่ชิให้คุณีค่�ที่�งโภชิน�กิ�รน้อยักิว่�
โป็รต่้นจ�กิสัต้ว์ โดยัเฉัพ�ะธี�ตุ้เหล็กิ  
แคลเซ่ึ่ยัม และวิต้�มินบ่ 12 ซ้ึ่�งพบ 
ในสัต้ว์และผลิต้ภัณีฑ์์จ�กิสัต้ว์เท่ี่�นั�น  
ไม่ม่อยัู่ในพ่ชิ ยักิเว้นผลิต้ภัณีฑ์์ท่ี่�ได้ 
จ�กิกิ�รหมักิพ่ชิท่ี่�ที่ำ�ให้เกิิดจุลินที่ร่ย์ั 
ในกิ�รสร้�งวิต้�มินบ่ 12 ได้ ซ้ึ่�งม่บที่บ�ที่ 
สำ�คัญในกิระบวนกิ�รสร้�งเม็ดเล่อดแดง 
รวมถ้งม่ส่วนช่ิวยัให้กิ�รที่ำ�ง�น 
ขึ้องระบบป็ระส�ที่เป็็นไป็ได้อย่ั�งป็กิติ้ 

 Plant-based food เป็็นท่ี่�รู้จักิ 
ม�กิข้ึ้�นอยั่�งต่้อเน่�องในหมู่คนไที่ยั  
จ�กิผลสำ�รวจขึ้อง Positioningmag 
พบว่� ร้อยัละ 58 ขึ้องคนไที่ยัในช่ิวง
อ�ยัุ 18-29 ปี็ เคยัรับป็ระที่�น  
Plant-based food และเริ�มเป็็นกิระแส 
กิ�รบริโภคที่�งเล่อกิท่ี่�ม�แรงม�กิข้ึ้�น  
ซ้ึ่�งผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยัที่ดลองที่�น  
แต่้ยัังไม่ถ้งขัึ้�นเป็ล่�ยันพฤติ้กิรรม 
ในกิ�รบริโภค plant-based food 

ที่ดแที่นเน่�อสัต้ว์ เน่�องจ�กิยัังไม่เข้ึ้�ใจ
อ�ห�รแป็รรูป็ในรูป็แบบใหม่น่�ม�กินักิ  
และยัังม่ปั็จจัยัข้ึ้อจำ�กัิดในกิ�รบริโภค  
อ�ทิี่ ร�ค�ท่ี่�สูงกิว่�อ�ห�รแป็รรูป็ชินิด
อ่�นๆ รสชิ�ติ้ คว�มอร่อยัยัังไม่เท่ี่ยับ
เค่ยังเน่�อสัต้ว์จริงๆ ช่ิองที่�งกิ�ร 
จำ�หน่�ยัยัังม่น้อยั แต่้จ�กิข้ึ้อมูลขึ้อง
สถ�บันโภชิน�กิ�ร มห�วิที่ยั�ลัยัมหิดล  
พบว่�ผู้บริโภคชิ�วไที่ยัร้อยัละ 53 
ต้้องกิ�รลดกิ�รบริโภคเน่�อสัต้ว์  
และร้อยัละ 45 สนใจท่ี่�จะป็รับเป็ล่�ยัน 
ไป็สู่กิ�รรับป็ระที่�นอ�ห�รแบบ 
มังสวิรัสติ้ และอ�ห�รจ�กิพ่ชิ ซ้ึ่�งถ่อเป็็น
โอกิ�สในกิ�รพัฒน�ต่้อยัอดธุีรกิิจน่�

 ห�กิมองระยัะยั�ว คว�มท้ี่�ที่�ยั 
ในกิ�รพัฒน� Plant-based food 
สำ�หรับผู้ป็ระกิอบกิ�รขึ้องไที่ยัท่ี่�ม่ผล 
ต่้อคว�มสำ�เร็จขึ้องผลิต้ภัณีฑ์์ชินิดน่�  
ไม่เพ่ยังปั็จจัยัเร่�องรสชิ�ติ้เท่ี่�นั�น  
แต่้กิ�รเป็ล่�ยันแป็ลงพฤติ้กิรรมกิ�ร
บริโภคให้เกิิดกิ�รต้ระหนักิรู้ และคว�ม
เข้ึ้�ใจถ้งอรรถป็ระโยัชิน์และคุณีค่� 
ท่ี่�ได้รับจ�กิกิ�รบริโภค Plant-based food  
ใกิล้เค่ยังกัิบอ�ห�รแป็รรูป็ชินิดอ่�นๆ  
ดังท่ี่�ต้ล�ดนำ��ด่�มผสมวิต้�มินที่ำ�สำ�เร็จ 
ม�แล้วและกิล�ยัเป็็นเคร่�องด่�มที่�งเล่อกิ 
เพ่�อสุขึ้ภ�พท่ี่�น่�จับต้�มองม�ถ้งปั็จจุบันน่�  
โดยัผู้ป็ระกิอบกิ�รจะต้้องม่ช่ิองที่�งกิ�ร
จัดจำ�หน่�ยัท่ี่�หล�กิหล�ยัเพ่�อให้ 
ผู้บริโภคเข้ึ้�ถ้งสินค้� และส�ม�รถ 
ห�ซ่ึ่�อสินค้�ได้ง่�ยัในร�ค�ท่ี่�จับต้้องได้  
รวมทัี่�งกิ�รพัฒน�รสชิ�ติ้ คุณีค่� 
ที่�งโภชิน�กิ�รและป็ระโยัชิน์ที่�งด้�น
สุขึ้ภ�พ และม�ต้รฐ�นคว�มป็ลอดภัยั
จ�กิกิ�รใช้ิวัต้ถุดิบเจ่อป็นอ�ห�ร 
เพ่�อป็รุงรส แต่้งส่ กิลิ�น และป็รับ 
เน่�อสัมผัสให้ม่คว�มใกิล้เค่ยังกัิบเน่�อสัต้ว์

 จ�กิผลวิเคร�ะห์ขึ้อง Krungthai 
COMPASS พบว่�ปั็จจุบันมูลค่�ต้ล�ด
ขึ้อง Plant-based food ในต้ล�ดโลกิ 

ม่ป็ระม�ณี 1.25 ล้�นล้�นบ�ที่ เติ้บโต้
เฉัล่�ยัร้อยัละ 12 และต้ล�ดไที่ยัม่มูลค่�
ป็ระม�ณี 2.4 หม่�นล้�นบ�ที่ เติ้บโต้
เฉัล่�ยัร้อยัละ 20 และค�ดว่�ต้ล�ด  
Plat-based food ในไที่ยัจะม่มูลค่� 
สูงถ้ง 4.5 หม่�นล้�นบ�ที่ในปี็ 2567  
และเติ้บโต้เฉัล่�ยัร้อยัละ 10 โดยัม่ 
รูป็แบบต้ล�ดผู้บริโภค ได้แก่ิ

 v Vegan : ผู้บริโภคท่ี่�เคร่งครัด 
ในกิ�รงดบริโภคทุี่กิอย่ั�งท่ี่�เก่ิ�ยัวข้ึ้อง 
กัิบเน่�อสัต้ว์ และเล่อกิบริโภคเฉัพ�ะ
อ�ห�รหร่อผลิต้ภัณีฑ์์ท่ี่�ม�จ�กิผักิ  
ผลไม้ ธัีญพ่ชิ เท่ี่�นั�น

 v Vegetarian : ผู้บริโภคท่ี่�เล่อกิ 
รับป็ระที่�นมังสวิรัสติ้ ไม่บริโภคเน่�อสัต้ว์  
แต่้ส�ม�รถบริโภคไข่ึ้ นม และเนยัได้

 v Pescatarian : ผู้บริโภคท่ี่�งดเว้น
จ�กิกิ�รบริโภคเน่�อสัต้ว์ ยักิเว้นเน่�อป็ล�

 v Flexitarian (Flexible +  
Vegetarian) : ผู้บริโภค Vegetarian  
แบบย่ัดหยุ่ันเป็็นครั�งคร�ว และลด
ป็ริม�ณีกิ�รบริโภคเน่�อสัต้ว์ 
ม่วัต้ถุป็ระสงค์เพ่�อต้้องกิ�รดูแลสุขึ้ภ�พ
และต้้องกิ�รควบคุมนำ��หนักิ  
ซ้ึ่�งป็ระเที่ศไที่ยัม่กิลุ่มผู้บริโภคลักิษณีะน่� 
ป็ระม�ณี 18 ล้�นคน จ�กิจำ�นวณี
ป็ระชิ�กิร 68 ล้�นคน คิดเป็็นร้อยัละ 
26 ขึ้องป็ระชิ�กิรทัี่�งป็ระเที่ศ

 v Meat reducer : ผู้บริโภคท่ี่�ยััง
บริโภคเน่�อสัต้ว์ แต่้พยั�ยั�มลดป็ริม�ณี  
หร่อมองห�ที่�งเล่อกิกิ�รบริโภค 
เพ่�อสุขึ้ภ�พม�กิข้ึ้�น
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โดยั : กิองเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รระหว่�งป็ระเที่ศ

 ทัี่�งน่� ต้ล�ดและกิ�รบริโภค  
Plant-based food ขึ้องไที่ยัม่แนวโน้ม
ท่ี่�จะเติ้บโต้อย่ั�งต่้อเน่�องจ�กิกิระแส
พฤติ้กิรรมกิ�รเล่อกิบริโภคอ�ห�ร 
เพ่�อสุขึ้ภ�พท่ี่�เริ�มม่บที่บ�ที่สำ�คัญ 
ในระบบห่วงโซ่ึ่อ�ห�รควบคู่กัิบ
ม�ต้รฐ�นที่�งส�ธี�รณีสุขึ้ ซ้ึ่�งจะเห็นได้ 
จ�กิต้ล�ดสินค้�เพ่�อสุขึ้ภ�พท่ี่�เติ้บโต้
อยั่�งต่้อเน่�อง และต้ล�ดสินค้�ป็ศุสัต้ว์ 
ท่ี่�ส�ม�รถเพิ�มมูลค่�ยักิระดับเป็็นสินค้� 
พร่เม่�ยัมป็ลอดส�ร ต้ล�ดเคร่�องป็รุง 
หร่อวัต้ถุดิบป็ระกิอบอ�ห�รสูต้รสุขึ้ภ�พ  
เป็็นท่ี่�ต้้องกิ�รบริโภคเพิ�มม�กิข้ึ้�น  
ผู้ผลิต้อ�ห�รร�ยัใหญ่ทัี่�งในไที่ยัและ 
ต่้�งป็ระเที่ศจ้งให้คว�มสนใจและให้คว�ม 
สำ�คัญกัิบกิ�รผลิต้เพ่�อรองรับต้ล�ดน่�
ม�กิข้ึ้�น และเริ�มม่สินค้� Plant-based 
food หล�กิหล�ยัรูป็แบบเพ่�อเป็็นที่�ง
เล่อกิให้ผู้บริโภค และส�ม�รถต่้อยัอด 
เพ่�อยักิระดับอุต้ส�หกิรรมอ�ห�ร  
ม�ต้รฐ�นกิ�รผลิต้ และสร้�งมูลค่�เพิ�ม

ให้ธุีรกิิจและกิ�รค้�ได้อย่ั�งต่้อเน่�อง 
ในอน�คต้ ควบคู่กัิบป็ระเด็นคว�ม
ท้ี่�ที่�ยัในเร่�องคุณีค่�ที่�งโภชิน�กิ�ร 
และคว�มป็ลอดภัยัขึ้องวัต้ถุกิ�รผลิต้ 

 สำ�หรับป็ระเที่ศไที่ยั ซ้ึ่�งม่พ่�นท่ี่�ป็ลูกิ
และผลผลิต้จ�กิพ่ชิท่ี่�ให้โป็รต่้นสูงหล�กิ
หล�ยัชินิด อ�ทิี่ ข้ึ้�ว ถั�วเหล่องและ 
พ่ชิต้ระกูิลถั�ว รวมทัี่�งธัีญพ่ชิชินิดต่้�งๆ 
ซ้ึ่�งเป็็นสินค้�ท่ี่�ไที่ยัม่ศักิยัภ�พ และ 
ได้รับกิ�รยัอมรับในระดับโลกิ  
จ้งส�ม�รถนำ�ม�ต่้อยัอดเป็็นวัต้ถุดิบ 
ผลิต้ Plant-based food เพ่�อสร้�ง
โอกิ�สที่�งกิ�รค้�รูป็แบบใหม่ๆ  
สอดคล้องกัิบนโยับ�ยัเชิิงรุกิขึ้อง
กิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี  
“Agri challenge >> Next Normal 
2022” เหล่ยัวหลัง แลหน้� รองรับ  
Next Normal คว�มท้ี่�ที่�ยัต่้อภ�ค 
เกิษต้รเพ่�อขัึ้บเคล่�อนในระยัะต่้อจ�กิน่�  
โดยัเน้นเช่ิ�อมโยัง (1) กิ�รผลิต้ มุ่งเน้น
เพิ�มมูลค่�ผลผลิต้ควบคู่กัิบกิ�รยักิระดับ

ม�ต้รฐ�น (2) กิ�รแป็รรูป็ มุ่งเน้นสร้�ง
ผลิต้ภัณีฑ์์มูลค่�สูงด้วยั BCG Model 
และม�ต้รฐ�นคว�มป็ลอดภัยัขึ้องสินค้�
เกิษต้รและอ�ห�ร และ (3) กิ�รต้ล�ด 
มุ่งเน้นเสนอคุณีค่�ต่้อผู้บริโภค  
ในกิ�รที่ำ�ต้ล�ดอย่ั�งครบวงจร ตั้�งแต่้ 
รูป็แบบผลิต้ภัณีฑ์์ Packaging,  
Branding ,Online Marketing  
และกิ�รสร้�งป็ระสิที่ธิีภ�พขึ้องระบบ
โลจิสติ้กิส์กิ�รเกิษต้ร ซ้ึ่�งเป็็นนโยับ�ยั
สำ�คัญท่ี่�ช่ิวยัส่งเสริมให้ Plant-based 
food เติ้บโต้และม่มูลค่�สูงข้ึ้�น

 แหล่งข�อม้่ลอ��งอ้ง
 v Positioningmag 
  https://positioningmag.com/1353413 
 v ศูนยั์วิจัยั Krungthai COMPASS ธีน�ค�รกิรุงไที่ยั
 v ฐ�นเศรษฐกิิจ ฉับับท่ี่� 3,751 วันท่ี่� 23-26 มกิร�คม พ.ศ. 2565 
  https://www.thansettakij.com/business/511918 https://mgronline.com/daily/detail/9650000004043
 v ไที่ยัพับลิก้ิ� 
  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 กิรมส่งเสริมอุต้ส�หกิรรม 
  https://ejournal.dip.go.th/dip/images/ejournal/75114a8506de6348c0a02459f545462f.pdf
 v ง�นส่�อส�รองค์กิร กิองบริห�รง�นทัี่�วไป็ สำ�นักิง�นอธิีกิ�รบด่ มห�วิที่ยั�ลัยัมหิดล
  https://www.posttoday.com/politic/columnist/673117
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำาเด้อน
มี่นาคม่ 2565

ข้าว
	 1.	สำรุึปภาวะการึผลิ้ต	การึตล้าดื	แล้ะรึาคาในปรึะเที่ศ

	 	 1.1	 การึผลิ้ต

	 	 	 1)	ข้าวนาปี	ป	ี2564/65

   ค�ดกิ�รณ์ีข้ึ้อมูล ณี เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ม่เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิ 62.600 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 26.019 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ และ

ผลผลิต้ต่้อไร่ 416 กิิโลกิรัม เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็กิ�รผลิต้ 2563/64 ท่ี่�ม่พ่�นท่ี่� 62.438 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 26.424 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ และผลผลิต้

ต่้อไร่ 416 กิิโลกิรัม พบว่� เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 0.26 สำ�หรับผลผลิต้ และผลผลิต้ต่้อไร่ ลดลงร้อยัละ 1.53 และร้อยัละ 1.65 

ต้�มลำ�ดับ เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิป็ริม�ณีนำ��ฝนในช่ิวงเด่อนพฤษภ�คมถ้งสิงห�คมม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม�  

ที่ำ�ให้บ�งพ่�นท่ี่�ม่ป็ริม�ณีนำ��เพ่ยังพอในช่ิวงฤดูเพ�ะป็ลูกิ เกิษต้รกิรจ้งขึ้ยั�ยักิ�รเพ�ะป็ลูกิในพ่�นท่ี่�ว่�ง นอกิจ�กิน่�ภ�ครัฐม่ม�ต้รกิ�ร 

ช่ิวยัเหล่อเกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�วอยั่�งต่้อเน่�อง เพ่�อให้เกิษต้รกิรม่ร�ยัได้ท่ี่�เหม�ะสมหลังกิ�รเก็ิบเก่ิ�ยัวผลผลิต้ ได้แก่ิ โครงกิ�รป็ระกัินร�ยัได้

เกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�ว ปี็ 2564/65 รอบท่ี่� 1 ส่งผลให้ม่เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิเพิ�มข้ึ้�น แต่้เพิ�มข้ึ้�นไม่ม�กินักิ เน่�องจ�กิในบ�งพ่�นท่ี่�เกิษต้รกิร 

ป็รับเป็ล่�ยันไป็ป็ลูกิอ้อยัโรงง�น และเข้ึ้�ร่วมโครงกิ�รโคกิ-หนอง-น� โมเดลท่ี่�ที่�งภ�ครัฐให้กิ�รส่งเสริม

   สำ�หรับผลผลิต้และผลผลิต้ต่้อไร่ ค�ดว่�ลดลงจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิป็ระสบอุที่กิภัยัในช่ิวงเด่อนกัินยั�ยัน 2564 ซ้ึ่�งเป็็นช่ิวง

ใกิล้เก็ิบเก่ิ�ยัว อยั่�งไรก็ิต้�มห�กิผลกิ�รสำ�รวจคว�มเส่ยัห�ยัจ�กิอุที่กิภัยัเสร็จเร่ยับร้อยั และห�กิม่ภัยัพิบัติ้ใหม่ท่ี่�ส่งผลกิระที่บต่้อผลผลิต้

ข้ึ้�ว จะม่กิ�รป็รับค่�พยั�กิรณ์ี เพ่�อให้สอดคล้องกัิบสถ�นกิ�รณ์ีท่ี่�เป็ล่�ยันแป็ลงไป็

   ผู้ลผู้ล้ตออกส่้ตล�ด ค�ดกิ�รณ์ีผลผลิต้จะเริ�มออกิสู่ต้ล�ดตั้�งแต่้เด่อนกิรกิฎ�คม 2564 - พฤษภ�คม 2565 โดยัค�ดว่�ผลผลิต้

จะออกิสู่ต้ล�ดม�กิในเด่อนพฤศจิกิ�ยัน 2564 ป็ริม�ณี 17.584 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ หร่อร้อยัละ 67.59 ขึ้องผลผลิต้ข้ึ้�วน�ปี็ทัี่�งหมด

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปจีากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2564/65

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

- รวมทัี่�งป็ระเที่ศ
 (ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ)

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

- ร้อยัละ 0.03 4.30 6.41 9.15 67.59 9.52 1.82 0.62 0.21 0.28 0.07 100.00

	 	 	 2)	ข้าวนาปรัึง	ปี	2565

   ค�ดกิ�รณ์ีข้ึ้อมูล ณี เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ม่เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิ 10.112 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 6.529 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ และผลผลิต้

ต่้อไร่ 646 กิิโลกิรัม เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็กิ�รผลิต้ 2564 ท่ี่�ม่พ่�นท่ี่�เพ�ะป็ลูกิ 8.343 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 5.310 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ ผลผลิต้ต่้อไร่  

637 กิิโลกิรัม หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 21.21 ร้อยัละ 22.95 และร้อยัละ 1.41 ต้�มลำ�ดับ เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิม่แนวโน้มเพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม�  

เน่�องจ�กิป็ริม�ณีนำ��ในอ่�งเก็ิบนำ��ส่วนใหญ่และป็ริม�ณีนำ��ต้�มแหล่งนำ��ต้�มธีรรมชิ�ติ้ม่ม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ซ้ึ่�งเป็็นผลม�จ�กิในช่ิวงเด่อน

กัินยั�ยัน และตุ้ล�คม 2564 ม่พ�ยัุโซึ่นร้อนเต่้�ยันหมู่ และคอมป็�ซุึ่ ที่ำ�ให้ป็ระเที่ศไที่ยัม่ฝนต้กิหนักิ และป็ริม�ณีนำ��ฝนสูงกิว่�ค่�ป็กิติ้ 

ป็ระกิอบกัิบเกิษต้รกิรบ�งส่วนป็ลูกิชิดเชิยัข้ึ้�วน�ปี็ท่ี่�เส่ยัห�ยัจ�กินำ��ท่ี่วม โดยัขึ้ยั�ยัเน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิเพิ�มข้ึ้�นในพ่�นท่ี่�น�ท่ี่�เคยัป็ล่อยัว่�ง

   สำ�หรับผลผลิต้และผลผลิต้ต่้อไร่ ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิม่ป็ริม�ณีนำ��เพ่ยังพอต่้อกิ�รเพ�ะป็ลูกิ และกิ�ร 

เจริญเติ้บโต้ขึ้องต้้นข้ึ้�ว
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ภาวะเศรึษฐกิจการึเกษตรึ



   ผู้ลผู้ล้ตออกส่้ตล�ด ค�ดกิ�รณ์ีผลผลิต้เริ�มออกิสู่ต้ล�ดตั้�งแต่้เด่อนกุิมภ�พันธ์ี - ตุ้ล�คม 2565 โดยัค�ดว่�ผลผลิต้จะเริ�ม 

ออกิสู่ต้ล�ดตั้�งแต่้เด่อนกุิมภ�พันธ์ี - ตุ้ล�คม 2565 โดยัค�ดว่�ผลผลิต้จะออกิสู่ต้ล�ดม�กิในช่ิวงเด่อนม่น�คม - เมษ�ยัน 2565  

ป็ริม�ณีรวม 4.046 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ หร่อร้อยัละ 61.97 ขึ้องผลผลิต้ข้ึ้�วน�ป็รังทัี่�งหมด

	 	 1.2	การึตล้าดื

	 	 	 1)	โครึงการึสำำาคัญภายใต้แผนการึผลิ้ตแล้ะการึตล้าดืข้าวครึบวงจรึ	ปกีารึผลิ้ต	2564/65	ดัืงน่�

	 	 	 1.1)	 ด้ืานการึผลิ้ต

    (1) กิ�รจัดกิ�รปั็จจัยักิ�รผลิต้ ได้แก่ิ โครงกิ�รผลิต้และกิระจ�ยัเมล็ดพันธ์ุีข้ึ้�ว และม�ต้รกิ�รควบคุมค่�เช่ิ�ท่ี่�น�

    (2) กิ�รเพิ�มป็ระสิที่ธิีภ�พกิ�รผลิต้ข้ึ้�ว ได้แก่ิ โครงกิ�รระบบส่งเสริมกิ�รเกิษต้รแบบแป็ลงใหญ่ (น�แป็ลงใหญ่)  

โครงกิ�รส่งเสริมกิ�รผลิต้ข้ึ้�วอินที่ร่ยั์ โครงกิ�รพัฒน�และป็ระยัุกิต์้ใช้ิเที่คโนโลยั่ขัึ้�นสูงในกิ�รผลิต้พ่ชิ โครงกิ�รเพิ�มศักิยัภ�พกิ�รผลิต้ 

ข้ึ้�วหอมมะลิทุ่ี่งกุิล�ร้องไห้สู่ม�ต้รฐ�นเกิษต้รอินที่ร่ยั์ ภ�คต้ะวันออกิเฉ่ัยังเหน่อ โครงกิ�รพัฒน�และส่งเสริมกิ�รเกิษต้ร (ข้ึ้�วพันธ์ุี กิขึ้43 

และข้ึ้�วเจ้�พ่�นนุ่ม) โครงกิ�รรักิษ�ระดับป็ริม�ณีและคุณีภ�พข้ึ้�ว โครงกิ�รเพิ�มป็ริม�ณีนำ��ต้้นทุี่นและเพิ�มพ่�นท่ี่�ระบบส่งนำ��ให้พ่�นท่ี่�

เกิษต้รกิรรม และกิ�รป็ฏิิบัติ้ที่�งกิ�รเกิษต้รท่ี่�ด่สำ�หรับกิ�รผลิต้ข้ึ้�วยัั�งยั่น

    (3) กิ�รควบคุมป็ริม�ณีกิ�รผลิต้ข้ึ้�ว ได้แก่ิ โครงกิ�รบริห�รจัดกิ�รพ่�นท่ี่�เกิษต้รต้�มแผนท่ี่�กิ�รเกิษต้รเชิิงรุกิ  

(Zoning by Agri-Map) โครงกิ�รส่งเสริมกิ�รป็ลูกิพ่ชิหล�กิหล�ยั โครงกิ�รเพิ�มป็ระสิที่ธิีภ�พกิ�รผลิต้ข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์หลังฤดูที่ำ�น� 

โครงกิ�รส่งเสริมกิ�รเล่�ยังสัต้ว์และกิิจกิรรมท่ี่�เก่ิ�ยัวเน่�อง โครงกิ�รส่งเสริมกิ�รป็ลูกิข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์ผ่�นระบบสหกิรณ์ี แผนกิ�รถ่�ยัที่อด

คว�มรู้กิ�รผลิต้พ่ชิหลังน�และกิ�รใช้ินำ��ในกิ�รผลิต้พ่ชิอยั่�งม่ป็ระสิที่ธิีภ�พ และแผนกิ�รผลิต้พันธ์ุีพ่ชิและปั็จจัยักิ�รผลิต้

    (4) กิ�รพัฒน�ชิ�วน� ได้แก่ิ โครงกิ�รพัฒน�เกิษต้รกิรป็ร�ดเป็ร่�อง (Smart Farmer)

    (5) กิ�รวิจัยัและพัฒน� ได้แก่ิ กิ�รป็รับป็รุงพันธ์ุีข้ึ้�วเจ้�พ่�นแข็ึ้ง และพันธ์ุีข้ึ้�วเหน่ยัว

    (6) กิ�รป็ระกัินภัยัพ่ชิผล ได้แก่ิ โครงกิ�รป็ระกัินภัยัข้ึ้�วน�ปี็

    (7) กิ�รส่งเสริมกิ�รสร้�งยัุ้งฉั�งให้เกิษต้รกิรและสถ�บันเกิษต้รกิรทัี่�วป็ระเที่ศ (รัฐชิดเชิยัดอกิเบ่�ยัร้อยัละ 3)

	 	 	 1.2)	ด้ืานการึตล้าดื

    (1) กิ�รพัฒน�ต้ล�ดสินค้�ข้ึ้�ว ได้แก่ิ โครงกิ�รเช่ิ�อมโยังต้ล�ดข้ึ้�วอินที่ร่ยั์ และข้ึ้�ว GAP ครบวงจร

    (2) กิ�รชิะลอผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ด ได้แก่ิ โครงกิ�รสินเช่ิ�อชิะลอกิ�รขึ้�ยัข้ึ้�วเป็ล่อกิน�ปี็ โครงกิ�รสินเช่ิ�อเพ่�อรวบรวมข้ึ้�ว

และสร้�งมูลค่�เพิ�มโดยัสถ�บันเกิษต้รกิร โครงกิ�รชิดเชิยัดอกิเบ่�ยัให้ผู้ป็ระกิอบกิ�รค้�ข้ึ้�วในกิ�รเก็ิบสต็้อกิ โครงกิ�รส่งเสริมผลักิดัน 

กิ�รส่งออกิข้ึ้�ว และโครงกิ�รสนับสนุนค่�บริห�รจัดกิ�รและพัฒน�คุณีภ�พผลผลิต้เกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�ว

    (3) กิ�รจัดห�และเช่ิ�อมโยังต้ล�ดต่้�งป็ระเที่ศ ได้แก่ิ โครงกิ�รกิระชัิบคว�มสัมพันธ์ีและรณีรงค์สร้�งกิ�รรับรู้ ในศักิยัภ�พข้ึ้�วไที่ยั  

เพ่�อขึ้ยั�ยัต้ล�ดข้ึ้�วไที่ยัในต่้�งป็ระเที่ศ และโครงกิ�ร ลด/แก้ิไขึ้ปั็ญห�อุป็สรรคที่�งกิ�รค้�ข้ึ้�วไที่ยัและเสริมสร้�งคว�มเช่ิ�อมั�น

    (4) กิ�รส่งเสริมภ�พลักิษณ์ีและป็ระชิ�สัมพันธ์ีข้ึ้�ว ผลิต้ภัณีฑ์์ข้ึ้�ว และนวัต้กิรรมข้ึ้�ว ได้แก่ิ โครงกิ�รส่งเสริม 

และป็ระชิ�สัมพันธ์ีภ�พลักิษณ์ีข้ึ้�วไที่ยัในง�นแสดงสินค้�น�น�ชิ�ติ้ และโครงกิ�รเสริมสร้�งศักิยัภ�พสินค้�เกิษต้รนวัต้กิรรมไที่ยั 

เพ่�อกิ�รต่้อยัอดเชิิงพ�ณิีชิยั์

    (5) กิ�รป็ระชิ�สัมพันธ์ีรณีรงค์บริโภคข้ึ้�วและผลิต้ภัณีฑ์์ข้ึ้�วขึ้องไที่ยัทัี่�งต้ล�ดในป็ระเที่ศและต่้�งป็ระเที่ศ

    (6) กิ�รป็ระชิ�สัมพันธ์ีข้ึ้�วไที่ยัในกิลุ่มผู้บริโภคในต่้�งป็ระเที่ศผ่�นส่�อโซึ่เช่ิยัลม่เด่ยั

รายการ
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2565

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

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

- ร้อยัละ 13.58 31.55 30.42 14.08 4.67 4.34 1.01 0.28 0.07 100.00
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ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



	 	 	 2)	มาตรึการึช่วยเห้ลื้อเกษตรึกรึผู้ปลู้กข้าว	ปกีารึผลิ้ต	2564/65

    มติ้คณีะรัฐมนต้ร่เม่�อวันท่ี่� 25 ตุ้ล�คม 2564 เห็นชิอบโครงกิ�รป็ระกัินร�ยัได้เกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�ว ปี็ 2564/65 ม�ต้รกิ�ร

คู่ขึ้น�นโครงกิ�รป็ระกัินร�ยัได้เกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�ว ปี็กิ�รผลิต้ 2564/65 ดังน่�

    2.1) โค้รีงก�รีปัรีะกันรี�ยได�เกษตรีกรีผู้้�ปัล้กข��วั ปีั 2564/65 รีอบที� 1 โดยักิำ�หนดชินิดข้ึ้�ว ร�ค� และป็ริม�ณี

ป็ระกัินร�ยัได้ (ณี ร�ค�คว�มช่ิ�นไม่เกิิน 15%) ดังน่� (1) ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมมะลิ ร�ค�ป็ระกัินตั้นละ 15,000 บ�ที่ ครัวเร่อนละไม่เกิิน 14 ตั้น 

(2) ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมมะลินอกิพ่�นท่ี่� ร�ค�ป็ระกัินตั้นละ 14,000 บ�ที่ ครัวเร่อนละไม่เกิิน 16 ตั้น (3) ข้ึ้�วเป็ล่อกิเจ้� ร�ค�ป็ระกัิน 

ตั้นละ 10,000 บ�ที่ ครัวเร่อนละไม่เกิิน 30 ตั้น (4) ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมป็ทุี่มธี�น่ ร�ค�ป็ระกัินตั้นละ 11,000 บ�ที่ ครัวเร่อนละไม่เกิิน  

25 ตั้น และ (5) ข้ึ้�วเป็ล่อกิเหน่ยัว ร�ค�ป็ระกัินตั้นละ 12,000 บ�ที่ ครัวเร่อนละไม่เกิิน 16 ตั้น

    2.2) ม่�ตรีก�รีค่้้ขน�นโค้รีงก�รีปัรีะกันรี�ยได�เกษตรีกรีผู้้�ปัล้กข��วั ปีัก�รีผู้ล้ต 2564/65 ป็ระกิอบด้วยั  

3 โครงกิ�ร ได้แก่ิ 

     (1) โค้รีงก�รีส้นเชื�อชะลอก�รีข�ยข��วัเปัลือกน�ปีั ปีัก�รีผู้ล้ต 2564/65 โดยั ธี.กิ.ส. สนับสนุนสินเช่ิ�อให้เกิษต้รกิร 

และสถ�บันเกิษต้รกิรในเขึ้ต้พ่�นท่ี่�ป็ลูกิข้ึ้�วทัี่�วป็ระเที่ศ เพ่�อรักิษ�ร�ค�ข้ึ้�วเป็ล่อกิให้ม่เสถ่ยัรภ�พ โดยัให้ม่กิ�รเก็ิบข้ึ้�วเป็ล่อกิ 

ไว้ในยัุง้ฉั�งขึ้องเกิษต้รกิรและสถ�บันเกิษต้รกิร เพ่�อชิะลอผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ดพร้อมกัินเป็็นจำ�นวนม�กิ เป้็�หม�ยัจำ�นวน 2 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ  

วงเงินสินเช่ิ�อต่้อตั้น จำ�แนกิเป็็น ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมมะลิ ตั้นละ 11,000 บ�ที่ ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมมะลินอกิพ่�นท่ี่� ตั้นละ 9,500 บ�ที่  

ข้ึ้�วเป็ล่อกิเจ้� ตั้นละ 5,400 บ�ที่ ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมป็ทุี่มธี�น่ ตั้นละ 7,300 บ�ที่ และข้ึ้�วเป็ล่อกิเหน่ยัวเมล็ดยั�ว ตั้นละ 8,600 บ�ที่  

รวมทัี่�งเกิษต้รกิรท่ี่�เก็ิบข้ึ้�วเป็ล่อกิในยัุ้งฉั�งต้นเอง จะได้รับค่�ฝ�กิเก็ิบและรักิษ�คุณีภ�พข้ึ้�วเป็ล่อกิในอัต้ร�ตั้นละ 1,500 บ�ที่  

สำ�หรับสถ�บันเกิษต้รกิรท่ี่�รับซ่ึ่�อข้ึ้�วเป็ล่อกิจ�กิเกิษต้รกิรท่ี่�เข้ึ้�ร่วมโครงกิ�รฯ ได้รับในอัต้ร� ตั้นละ 1,000 บ�ที่ และเกิษต้รกิรผู้ขึ้�ยั 

ข้ึ้�วเป็ล่อกิ ได้รับในอัต้ร� ตั้นละ 500 บ�ที่

     (2) โค้รีงก�รีส้นเชื�อเพืั�อรีวับรีวัม่ข��วัและสรี��งม้่ลค่้�เพ้ั�ม่โดยสถ�บันเกษตรีกรี ปีัก�รีผู้ล้ต 2564/65 โดยั ธี.กิ.ส.  

สนับสนุนสินเช่ิ�อแก่ิสถ�บันเกิษต้รกิร ป็ระกิอบด้วยั สหกิรณ์ีกิ�รเกิษต้ร กิลุ่มเกิษต้รกิร วิส�หกิิจชุิมชิน และศูนยั์ข้ึ้�วชุิมชิน เพ่�อรวบรวม

ข้ึ้�วเป็ล่อกิจำ�หน่�ยั และ/หร่อเพ่�อกิ�รแป็รรูป็ วงเงินสินเช่ิ�อเป้็�หม�ยั 15,000 ล้�นบ�ที่ คิดอัต้ร�ดอกิเบ่�ยัเงินกู้ิร้อยัละ 4 ต่้อปี็  

โดยัสถ�บันเกิษต้รกิรรับภ�ระดอกิเบ่�ยั ร้อยัละ 1 ต่้อปี็ รัฐบ�ลรับภ�ระชิดเชิยัดอกิเบ่�ยัให้สถ�บันเกิษต้รกิรร้อยัละ 3 ต่้อปี็

     (3) โค้รีงก�รีชดเชยดอกเบี�ยให�ผู้้�ปัรีะกอบก�รีค้��ข��วัในก�รีเก็บสต็อก ปีัก�รีผู้ล้ต 2564/65 ผู้ป็ระกิอบกิ�รค้�ข้ึ้�ว 

รับซ่ึ่�อข้ึ้�วเป็ล่อกิเพ่�อเก็ิบสต็้อกิ เป้็�หม�ยั 4 ล้�นตั้นข้ึ้�วเป็ล่อกิ โดยัส�ม�รถรับซ่ึ่�อจ�กิเกิษต้รกิร ได้ตั้�งแต่้วันท่ี่� 1 พฤศจิกิ�ยัน 2564 - 

31 ม่น�คม 2565 (ภ�คใต้้ 1 มกิร�คม - 30 มิถุน�ยัน 2565) และเก็ิบสต็้อกิในรูป็ข้ึ้�วเป็ล่อกิและข้ึ้�วส�ร ระยัะเวล�กิ�รเก็ิบสต็้อกิ 

อย่ั�งน้อยั 60 - 180 วัน (2 - 6 เด่อน) นับแต่้วันท่ี่�รับซ่ึ่�อ โดยัรัฐชิดเชิยัดอกิเบ่�ยัในอัต้ร�ร้อยัละ 3

    2.3) โค้รีงก�รีสนับสน์นค่้�บร้ีห�รีจัิ้ดก�รีและพััฒน�ค์้ณภ�พัผู้ลผู้ล้ตเกษตรีกรีผู้้�ปัล้กข��วั ปีัก�รีผู้ล้ต 2564/65 

ธี.กิ.ส. ดำ�เนินกิ�รโอนเงินเข้ึ้�บัญช่ิให้เกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิข้ึ้�วท่ี่�ข้ึ้�นที่ะเบ่ยันกัิบกิรมส่งเสริมกิ�รเกิษต้ร เพ่�อบรรเที่�คว�มเด่อดร้อน  

ลดต้้นทุี่นกิ�รผลิต้ ให้เกิษต้รกิรม่ร�ยัได้เพิ�มม�กิข้ึ้�น ในอัต้ร�ไร่ละ 1,000 บ�ที่ ไม่เกิินครัวเร่อนละ 20 ไร่ หร่อครัวเร่อนละไม่เกิิน  

20,000 บ�ที่ ระยัะเวล�กิ�รโอนเงิน ตั้�งแต่้เด่อน สิงห�คม 2564 - 30 เมษ�ยัน 2565 ระยัะเวล�โครงกิ�ร ตั้�งแต่้เด่อน สิงห�คม 2564 - 

31 พฤษภ�คม 2565

	 	 1.3	การึค้า

  ภ�วัก�รีณ�ซืื้�อข�ยข��วัในเดือนมี่น�ค้ม่ 2565 ข้ึ้�วเป็ล่อกิหอมมะลิและข้ึ้�วเจ้�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ ร�ค�สูงข้ึ้�นเม่�อเท่ี่ยับกัิบ 

เด่อนท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิผู้ป็ระกิอบกิ�รต้้องกิ�รข้ึ้�วเพ่�อส่งออกิไป็ยัังต้ล�ดต่้�งป็ระเที่ศท่ี่�ม่ต้�มคำ�สั�งซ่ึ่�อเข้ึ้�ม�อยั่�งต่้อเน่�อง  

ทัี่�งจ�กิป็ระเที่ศในที่ว่ป็แอฟื้ริกิ� ต้ะวันออกิกิล�ง และเอเช่ิยั
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	 	 1.4	การึส่ำงออก

  ปี็ 2564 (ม.ค. - ธี.ค.) ไที่ยัส่งออกิข้ึ้�ว 6.117 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 107,758 ล้�นบ�ที่ เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563 ท่ี่�ส่งออกิ 5.725 

ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 115,914 ล้�นบ�ที่ ป็ริม�ณีเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.85 แต่้มูลค่�ลดลงร้อยัละ 7.04 (ท่ี่�ม�: กิรมศุลกิ�กิร)

  ปี็ 2565 (ม.ค.) ไที่ยัส่งออกิข้ึ้�ว 0.436 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 7,431 ล้�นบ�ที่ เม่�อเท่ี่ยับกัิบเด่อนเด่ยัวกัินขึ้องปี็ 2563 ท่ี่�ส่งออกิ 

0.422 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 7,834 ล้�นบ�ที่ ป็ริม�ณีเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 3.32 แต่้มูลค่�ลดลงร้อยัละ 5.14 (ท่ี่�ม�: กิรมศุลกิ�กิร)

	 	 1.5	การึนำาเข้า

  ตั้�งแต่้ ปี็ 2548 ต้�มพันธีกิรณ่ี WTO ไที่ยัจะต้้องเปิ็ดต้ล�ดนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วต้�มพันธีกิรณ่ีในป็ริม�ณี 249,757 ตั้น ภ�ษ่นำ�เข้ึ้�ข้ึ้�ว 

ในโควต้�อัต้ร�ร้อยัละ 30

  ปี็ 2564 ไที่ยันำ�เข้ึ้�ข้ึ้�ว 25,217 ตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 382 ล้�นบ�ที่ เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563 ท่ี่�นำ�เข้ึ้� 45,244 ตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่�  

580 ล้�นบ�ที่ ทัี่�งป็ริม�ณีและมูลค่�ลดลงร้อยัละ 44.26 และร้อยัละ 34.14 ต้�มลำ�ดับ (ท่ี่�ม�: กิรมศุลกิ�กิร)

  ปี็ 2565 (ม.ค.) ไที่ยันำ�เข้ึ้�ข้ึ้�ว 579 ตั้นข้ึ้�วส�ร มูลค่� 13 ล้�นบ�ที่ เม่�อเท่ี่ยับกัิบเด่อนเด่ยัวกัินขึ้องปี็ 2563 ท่ี่�นำ�เข้ึ้� 4,303 ตั้น

ข้ึ้�วส�ร มูลค่� 43 ล้�นบ�ที่ ทัี่�งป็ริม�ณีและมูลค่�ลดลงร้อยัละ 86.54 และร้อยัละ 69.77 ต้�มลำ�ดับ (ท่ี่�ม�: กิรมศุลกิ�กิร)

	 2.	สำถานการึณ์การึผลิ้ตแล้ะการึค้าของโล้ก
	 	 2.1	สำถานการึณ์ข้าวโล้ก

	 	 	 1)	การึผลิ้ต

   ผู้ลผู้ล้ตข��วัโลก กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ได้ค�ดกิ�รณ์ีผลผลิต้ข้ึ้�วโลกิปี็ 2564/65 ณี เด่อนม่น�คม 2565 ผลผลิต้ 514.067 

ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 509.677 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร ในปี็ 2563/64 หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 0.86

	 	 	 2)	การึค้าข้าวโล้ก

   บัญชีสม่ด์ลข��วัโลก กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ได้ค�ดกิ�รณ์ีบัญช่ิสมดุลข้ึ้�วโลกิปี็ 2564/65 ณี เด่อนม่น�คม 2565  

ม่ป็ริม�ณีผลผลิต้ 514.067 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ 2563/64 ร้อยัละ 0.86 กิ�รใช้ิในป็ระเที่ศ 511.056 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร  

เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ 2563/64 ร้อยัละ 1.42 กิ�รส่งออกิ/นำ�เข้ึ้� 51.397 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร ลดลงจ�กิปี็ 2563/64 ร้อยัละ 0.45 และ 

สต็้อกิป็ล�ยัปี็คงเหล่อ 190.521 ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ 2563/64 ร้อยัละ 1.61

   โดยปัรีะเทศที�ค้�ดว่ั�จิ้ะส่งออกเพ้ั�ม่ข่�น ได้แก่ิ ออสเต้รเล่ยั บร�ซิึ่ล กิ�ยั�น� ป็�ก่ิสถ�น ไที่ยั อุรุกิวัยั และเว่ยัดน�ม

   ส่วันปัรีะเทศที�ค้�ดว่ั�จิ้ะส่งออกลดลง ได้แก่ิ อ�ร์เจนติ้น� กัิมพูชิ� จ่น อ่ยัู อินเด่ยั ป็�ร�กิวัยั ตุ้รก่ิ และสหรัฐอเมริกิ�

   สำ�หรัีบปัรีะเทศที�ค้�ดว่ั�จิ้ะนำ�เข��เพ้ั�ม่ข่�น ได้แก่ิ อ่ยัิป็ต์้ เอธิีโอเปี็ยั อ่ยัู อิหร่�น ญ่�ปุ็�น เคนยั่� ม�ด�กัิสกิ�ร์ ม�เลเซ่ึ่ยั เม็กิซิึ่โกิ 

เนป็�ล ไนจ่เร่ยั ซึ่�อุดิอ�ระเบ่ยั ศร่ลังกิ� สหรัฐอ�หรับเอมิเรต้ส์ สหร�ชิอ�ณี�จักิร และสหรัฐอเมริกิ�

   ส่วันปัรีะเทศที�ค้�ดว่ั�จิ้ะนำ�เข��ลดลง ได้แก่ิ บร�ซิึ่ล จ่น กิ�น� กิิน่ อิรักิ ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ และเซึ่เนกัิล

   ปัรีะเทศที�มี่สต็อกค้งเหลือปัล�ยปีัเพ้ั�ม่ข่�น ได้แก่ิ อินเด่ยั อินโดน่เซ่ึ่ยั ป็�ก่ิสถ�น ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ และไที่ยั

   ส่วันปัรีะเทศที�มี่สต็อกค้งเหลือปัล�ยปีัลดลง ได้แก่ิ จ่น เว่ยัดน�ม และสหรัฐอเมริกิ�

	 	 2.2	สำถานการึณ์ข้าวของปรึะเที่ศผู้ผลิ้ตแล้ะผู้บริึโภคท่ี่�สำำาคัญ	

	 	 	 อินโดืน่เซ่ีย

   สำ�นักิข่ึ้�ว Reuters ร�ยัง�นโดยัอ้�งข้ึ้อมูลขึ้องหน่วยัง�นสถิติ้แห่งชิ�ติ้ (the country’s statistics bureau) ว่� ในปี็ 2564 

อินโดน่เซ่ึ่ยัส�ม�รถผลิต้ข้ึ้�วเป็ล่อกิได้ป็ระม�ณี 54.42 ล้�นตั้น ลดลงป็ระม�ณีร้อยัละ 0.43 เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563

   ขึ้ณีะท่ี่�พ่�นท่ี่�เพ�ะป็ลูกิม่กิ�รเก็ิบเก่ิ�ยัวแล้วป็ระม�ณี 65.06 ล้�นไร่ ลดลงป็ระม�ณีร้อยัละ 2.3 เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563  

เน่�องจ�กิพ่�นท่ี่�เพ�ะป็ลูกิข้ึ้�วบ�งส่วนป็ระสบกัิบภัยัธีรรมชิ�ติ้ โดยัในปี็ 2564 รัฐบ�ลได้กิำ�หนดเป้็�หม�ยัผลผลิต้ข้ึ้�วเป็ล่อกิไว้ท่ี่�  
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58.5 ล้�นตั้น ดังนั�นผลผลิต้ท่ี่�ได้จ้งต้ำ��กิว่�เป้็�ท่ี่�ตั้�งไว้ป็ระม�ณี 4.08 ล้�นตั้น ขึ้ณีะท่ี่�สำ�นักิสถิติ้แห่งชิ�ติ้ได้ป็ระม�ณีกิ�รณ์ีว่� ในช่ิวงเด่อน

มกิร�คม - เมษ�ยัน 2565 จะม่ผลผลิต้ข้ึ้�วเป็ล่อกิป็ระม�ณี 25.4 ล้�นตั้น หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 7.7 เม่�อเท่ี่ยับกัิบช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ 2564

   ที�ม่� : สม�คมผู้ส่งออกิข้ึ้�วไที่ยั

	 	 	 อิห้ร่ึาน

   สำ�นักิข่ึ้�ว BNE IntelliNews ร�ยัง�นโดยัอ้�งถ้งศูนยั์สถิติ้แห่งอิหร่�น (the Statistical Center of Iran; SCI) ว่� ในปี็ 2564 

ภ�วะร�ค�ข้ึ้�วขึ้องอิหร่�นเพิ�มข้ึ้�นป็ระม�ณีร้อยัละ 95 และในช่ิวงระหว่�งเด่อนมกิร�คม - กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร�ค�ข้ึ้�วในอิหร่�น 

ป็รับสูงข้ึ้�นป็ระม�ณีร้อยัละ 20 จ�กิเด่อนธัีนว�คม 2564 ซ้ึ่�งเป็็นผลจ�กิกิ�รท่ี่�ผลิต้ข้ึ้�วในป็ระเที่ศลดลง เน่�องจ�กิภัยัแล้ง ส่งผลให้ม่กิ�ร 

นำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วเพิ�มข้ึ้�นต้�มม� ขึ้ณีะท่ี่�ร�ค�อ�ห�รในอิหร่�นสูงข้ึ้�นในอัต้ร�ท่ี่�สูงกิว่�อัต้ร�เงินเฟ้ื้ออยั่�งเป็็นที่�งกิ�รท่ี่�ร้อยัละ 42

   สำ�นักิง�นส่งเสริมกิ�รค้�ในต่้�งป็ระเที่ศ ณี กิรุงเต้หะร�น ร�ยัง�นว่� กิ�รเข้ึ้�ม�บริห�รง�นขึ้องรัฐบ�ลอิหร่�นชุิดใหม่  

ภ�ยัใต้้กิ�รนำ�ขึ้องป็ระธี�น�ธิีบด่อิบรอฮิม ไรซ่ึ่� ในช่ิวงระยัะเวล� 10 เด่อนท่ี่�ผ่�นม� นับว่�เป็็นช่ิวงเวล�ท่ี่�อิหร่�นป็ระสบปั็ญห�วิกิฤติ้ 

ที่�งเศรษฐกิิจท่ี่�รุนแรงท่ี่�สุดในป็ระวัติ้ศ�สต้ร์ ด้วยัอัต้ร�เงินเฟ้ื้อขึ้ยัับสูงข้ึ้�นอย่ั�งต่้อเน่�อง ส่งผลให้ร�ค�สินค้�กิว่� 84,000 ร�ยักิ�ร  

ขึ้ยั�ยัตั้วเพิ�มข้ึ้�นเป็็นร�ยัวันในอัต้ร�เฉัล่�ยัระหว่�งร้อยัละ 60 - 200 ข้ึ้�นอยัู่กัิบชินิดขึ้องสินค้� ขึ้ณีะเด่ยัวกัินปั็ญห�กิ�รแพร่ระบ�ด 

ขึ้องโควิด - 19 กิ�รกิดดันขึ้องม�ต้รกิ�รควำ��บ�ต้รอย่ั�งต่้อเน่�อง ต้ลอดจนปั็จจัยัภ�ยันอกิและภ�ยัในอ่�นๆ ที่ำ�ให้ภ�พรวมขึ้องเศรษฐกิิจ

อิหร่�นป็ระสบภ�วะถดถอยัและฝ้ดเค่องข้ึ้�นเป็็นที่ว่คูณี อัต้ร�กิ�รว่�งง�นเพิ�มข้ึ้�น ป็ระชิ�ชินม่ร�ยัได้ลดลง ขึ้ณีะเด่ยัวกัินก็ิต้้องแบกิรับ

ภ�ระค่�ใช้ิจ่�ยัในช่ิวิต้ป็ระจำ�วันท่ี่�สูงข้ึ้�น เหล่�น่�เป็็นต้้น

   ดังนั�น เพ่�อเป็็นกิ�รลดภ�ระค่�ครองช่ิพท่ี่�สูงข้ึ้�นให้แก่ิป็ระชิ�กิรร�ยัได้น้อยัท่ี่�ม่จำ�นวนกิว่� 29 ล้�นคน และผู้ท่ี่�ได้รับ 

ผลกิระที่บจ�กิกิ�รแพร่ระบ�ดขึ้องโควิด - 19 จ�กิกิ�รท่ี่�ร�ค�สินค้�อุป็โภคบริโภคท่ี่�จำ�เป็็นม่ร�ค�สูงข้ึ้�นอยั่�งต่้อเน่�องเก่ิอบทุี่กิร�ยักิ�ร 

นับตั้�งแต่้ปี็ 2563 เป็็นต้้นม� เพร�ะส่วนใหญ่เป็็นสินค้�ท่ี่�ม่ผลผลิต้ไม่เพ่ยังพอต่้อคว�มต้้องกิ�รภ�ยัในป็ระเที่ศ ต้้องนำ�เข้ึ้�จ�กิ 

ต่้�งป็ระเที่ศเป็็นหลักิ โดยัเฉัพ�ะอยั่�งยัิ�งสินค้�ข้ึ้�ว

   รัฐบ�ลจ้งม่คว�มจำ�เป็็นต้้องนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วร�ค�ถูกิจ�กิต่้�งป็ระเที่ศม�จำ�หน่�ยัในร�ค�อุดหนุนให้แก่ิผู้บริโภคเหล่�น่� รวมไป็ถ้ง

สินค้�อุป็โภคบริโภคอ่�นๆ ท่ี่�ม่คว�มจำ�เป็็นในช่ิวิต้ป็ระจำ�วัน เช่ิน ข้ึ้�ว นำ��มันพ่ชิ แป้็งข้ึ้�วส�ล่ นำ��ต้�ลที่ร�ยั และเนยั เป็็นต้้น ซ้ึ่�งรัฐบ�ล

จะนำ�เข้ึ้�เพ่�อกิระจ�ยัไป็ยัังกิลุ่มผู้บริโภคท่ี่�ม่ร�ยัได้น้อยัและร�ยัได้ป็�นกิล�งซ้ึ่�งเป็็นชินกิลุ่มใหญ่ขึ้องป็ระเที่ศ ให้ส�ม�รถซ่ึ่�อห�สินค้�ม� 

บริโภคในช่ิวิต้ป็ระจำ�วันได้ในร�ค�ท่ี่�เหม�ะสมต้�มโควต้้�ท่ี่�รัฐบ�ลจัดสรรไว้ ซ้ึ่�งถ่อเป็็นกิ�รรักิษ�สมดุลสินค้�ด้�นป็ริม�ณี และควบคุม

ร�ค�สินค้�ในต้ล�ดอ่กิที่�งหน้�งด้วยั

   จ�กิข้ึ้อมูลร�ยัง�นล่�สุดขึ้องส่�อท้ี่องถิ�น Iranian News Agency (IRNA) พบว่�ภ�ยัหลังกิ�รเข้ึ้�ม�ม่อำ�น�จขึ้องรัฐบ�ลชุิดใหม่

ในเด่อนสิงห�คม 2564 รัฐบ�ลอิหร่�นได้อนุญ�ต้ให้นำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วร�ค�ถูกิจ�กิต่้�งป็ระเที่ศเป็็นจำ�นวนม�กิ โดยัในจำ�นวนน่� เป็็นข้ึ้�วจ�กิ

ป็ระเที่ศไที่ยั จำ�นวน 37,500 ตั้น ซ้ึ่�งถ่อเป็็นข้ึ้�วล็อต้แรกิท่ี่�นำ�เข้ึ้�จ�กิไที่ยัขึ้องรัฐบบ�ลชุิดใหม่ ซ้ึ่�งปั็จจุบันสินค้�ได้ขึ้นส่งม�ถ้งท่ี่�เร่อ 

เม่อง Bushehr ขึ้องอิหร่�นแล้ว และกิำ�ลังอยัู่ระหว่�กิ�รขึ้นถ่�ยัและกิระจ�ยัไป็ยัังภูมิภ�คต่้�งๆขึ้องป็ระที่ศ

   ทัี่�งน่� ส่�อดังกิล่�วแจ้งว่� กิ�รนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วล็อต้น่�จ�กิไที่ยัเป็็นกิ�รนำ�เข้ึ้�เพ่�ออุดหนุนและช่ิวยัเหล่อผู้บริโภคท่ี่�ม่ร�ยัได้น้อยัและ

ป็�นกิล�งให้ส�ม�รถซ่ึ่�อห�ข้ึ้�วม�บริโภคในช่ิวิต้ป็ระจำ�วันได้ ซ้ึ่�งก่ิอนหน้�น่�รัฐบ�ลได้นำ�ข้ึ้�วจ�กิไที่ยัท่ี่�อยัู่ในโกิดังสำ�รองออกิม�จำ�หน่�ยั

หมดแล้ว ที่ำ�ให้ต้้องนำ�เข้ึ้�เพิ�มอยั่�งเร่งด่วนให้ทัี่นต่้อกิ�รจับจ่�ยัใช้ิสอยัช่ิวงเที่ศกิ�ลปี็ใหม่ 2565 ท่ี่�จะเริ�มข้ึ้�นในวันท่ี่� 21 ม่น�คม 2565 

รวมไป็ถ้งเที่ศกิ�ลถ่อศ่ลอดซ้ึ่�งในปี็ 2565 จะต้รงกัิบช่ิวงเด่อนเมษ�ยัน โดยัข้ึ้�วท่ี่�อิหร่�นนำ�เข้ึ้�ล็อต้น่�เป็็นข้ึ้�วขึ้�วเกิรด B บรรจุถุงๆ  

ละ 10 กิิโลกิรัม จำ�หน่�ยัในร�ค�อุดหนุนขึ้องรัฐบ�ล ร�ค�ถุงละ 1,250,000 เร่ยัล (ป็ระม�ณี 160 บ�ที่ ซ้ึ่�งต้�มป็กิติ้ข้ึ้�วนำ�เข้ึ้�จ�กิไที่ยั

จะม่ร�ค�ป็ระม�ณี 1.5 เหร่ยัญสหรัฐฯ หร่อป็ระม�ณี 48 บ�ที่ต่้อ 1 กิิโลกิรัม หร่อ 480 บ�ที่ต่้อ 10 กิิโลกิรัม) ทัี่�งน่� เม่�อปี็ 2564 อิหร่�น

นำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วจ�กิไที่ยัแล้วมูลค่� 24,857,904 เหร่ยัญสหรัฐฯ หร่อป็ระม�ณี 795,245,928 บ�ที่

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 785 เมษายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร16

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



   ท่ี่�เร่อเม่อง Bushehr ตั้�งอยัู่ที่�งทิี่ศต้ะวันต้กิเฉ่ัยังใต้้ขึ้องอิหร่�น ถ่อเป็็นท่ี่�เร่อขึ้น�ดใหญ่และม่คว�มสำ�คัญท่ี่�สุดขึ้องอิหร่�น 

ในกิ�รนำ�เข้ึ้� - ส่งออกิ และขึ้นถ่�ยัสินค้�ไป็ยัังป็ระเที่ศต่้�งๆ ในภูมิภ�คต้ะวันออกิกิล�ง และเอเช่ิยักิล�งรวมถ้งเอเช่ิยัไกิล และแอฟื้ริกิ�ใต้้ 

เป็็นท่ี่�เร่อท่ี่�ม่พรมแดนใกิล้กัิบป็ระเที่ศในอ่�วเป็อร์เซ่ึ่ยั เช่ิน กิ�ต้�ร์ บ�ห์เรน คูเวต้ และซึ่�อุด่อ�ระเบ่ยั ม่ศักิยัภ�พในกิ�รรองรับสินค้�

กิว่� 8 ล้�นตั้นต่้อปี็ โดยัในปี็ 2565 รัฐสภ�อิหร่�นอนุมัติ้ให้จังหวัด Bushehr ซ้ึ่�งเป็็นท่ี่�ตั้�งขึ้องท่ี่�เร่อดังกิล่�ว เป็็นเขึ้ต้กิ�รค้�เสร่ทัี่�งจังหวัด

   ท่ี่�ผ่�นม� ในปี็ 2564 อิหร่�นนำ�เข้ึ้�สินค้�จ�กิป็ระเที่ศไที่ยัผ่�นท่ี่�เร่อเม่อง Bushehr คิดเป็็นมูลค่�ทัี่�งสิ�น 2,487,000  

เหร่ยัญสหรัฐฯ (ป็ระม�ณี 79.5 ล้�นบ�ที่) โดยัส่วนใหญ่เป็็นสินค้�จำ�พวกิ ยั�งพ�ร� ต้�ข่ึ้�ยัจับป็ล� ยั�งรถยันต์้ และนำ��ผลไม้เข้ึ้มข้ึ้น เป็็นต้้น

   ทัี่�งน่� รัฐบ�ลอิหร่�นม่คว�มจำ�เป็็นต้้องนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วร�ค�ถูกิจ�กิต่้�งป็ระเที่ศม�จำ�หน่�ยัให้แก่ิป็ระชิ�ชิน ในช่ิวงเที่ศกิ�ลสำ�คัญฯ  

ซ้ึ่�งม่ป็ริม�ณีคว�มต้้องกิ�รกิ�รบริโภคข้ึ้�วสูง ถ้งแม้ว่�รัฐบ�ลพยั�ยั�มจะเข้ึ้�ควบคุมร�ค�ข้ึ้�ว แต่้ข้ึ้�วท่ี่�ม่ขึ้�ยัในต้ล�ดยัังคงขึ้ยัับตั้วสูงข้ึ้�น

อย่ั�งต่้อเน่�อง โดยัเฉัพ�ะข้ึ้�วท่ี่�ผลิต้ในป็ระเที่ศท่ี่�ม่ป็ริม�ณีน้อยัและขึ้�ยัอยัู่ท่ี่�ป็ระม�ณีกิิโลกิรัมละ 1 ล้�นเร่ยัล (128 บ�ที่) เป็็นอยั่�งต้ำ��  

ที่ำ�ให้ชิ�วอิหร่�นเริ�มหันม�บริโภคข้ึ้�วนำ�เข้ึ้�แที่น ดังนั�น จ้งค�ดว่�ในปี็งบป็ระม�ณีใหม่ท่ี่�จะเริ�มข้ึ้�นในวันท่ี่� 21 ม่น�คม 2565 เป็็นต้้นไป็  

อิหร่�นจะนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วจ�กิต่้�งป็ระเที่ศเพิ�มม�กิข้ึ้�น ซ้ึ่�งรวมถ้งกิ�รนำ�เข้ึ้�จ�กิไที่ยัด้วยั โดยัปั็จจุบันกิำ�ลังม่กิ�รเจรจ�เง่�อนไขึ้ต่้�งๆ ระหว่�ง 

ผู้นำ�เข้ึ้�อิหร่�นกัิบผู้ส่งออกิข้ึ้�วไที่ยัอยั่�งน้อยั 3 ร�ยั

   โดยัก่ิอนหน้�น่� สำ�นักิง�นส่งเสริมกิ�รค้�ในต่้�งป็ระเที่ศ ณี กิรุงเต้หะร�น ร�ยัง�นว่� นับตั้�งแต่้ปี็ 2562 เป็็นต้้นม� ร�ค�ข้ึ้�ว

ในต้ล�ดอิหร่�นได้ป็รับตั้วสูงข้ึ้�นอยั่�งต่้อเน่�องแบบร�ยัเด่อน ซ้ึ่�งกิ�รป็รับตั้วดังกิล่�วเป็็นไป็ต้�มอัต้ร�เงินเฟ้ื้อท่ี่�ขึ้ยั�ยัตั้วเพิ�มข้ึ้�น ซ้ึ่�งเป็็น

ปั็ญห�ท่ี่�รัฐบ�ลอิหร่�นได้ให้คว�มสำ�คัญเป็็นพิเศษ เน่�องจ�กิข้ึ้�วเป็็นสินค้�ท่ี่�ม่จำ�เป็็นในช่ิวิต้ป็ระจำ�วัน และม่คว�มอ่อนไหวต่้อผู้บริโภค

ภ�ยัในป็ระเที่ศเป็็นอยั่�งม�กิ ข้ึ้�วถ่อเป็็นอ�ห�รหลักิท่ี่�ชิ�วอิหร่�น โดยัเฉัพ�ะในกิลุ่มผู้บริโภคท่ี่�ม่ร�ยัได้น้อยั ซ้ึ่�งค�ดว่�ม่จำ�นวนม�กิกิว่�

ก้ิ�งหน้�งขึ้องป็ระชิ�กิร สำ�หรับปั็จจุบันข้ึ้�วท่ี่�ม่ว�งจำ�หน่�ยัในต้ล�ดอิหร่�นม่ท่ี่�ม�จ�กิสองแหล่งหลักิ ค่อ 1) ข้ึ้�วท่ี่�ผลิต้ในป็ระเที่ศ เฉัล่�ยั

ปี็ละป็ระม�ณี 2.5 ล้�นตั้น และ 2) ข้ึ้�วท่ี่�นำ�เข้ึ้�จ�กิต่้�งป็ระเที่ศ ซ้ึ่�งกิระที่รวงอุต้ส�หกิรรม เหม่องแร่ และกิ�รค้�ระหว่�งป็ระเที่ศขึ้อง

อิหร่�น จะเป็็นผู้กิำ�หนดป็ริม�ณีโควต้�กิ�รนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วในแต่้ละปี็ ก่ิอนมอบหม�ยัให้หน่วยัง�นจัดซ่ึ่�อจัดจ้�งขึ้องรัฐหร่อท่ี่�รู้จักิกัินในน�มว่�

หน่วยัง�น GTC (Government Trading Corporation ) ขึ้องอิหร่�น ท่ี่�เป็็นรัฐวิส�หกิิจอยัู่ภ�ยัใต้้กิ�รกิำ�กัิบ ดูแลขึ้องกิระที่รวงเกิษต้ร 

จ่ฮัด (Ministry of Agriculture Jihad) เป็็นผู้ออกิใบอนุญ�ต้นำ�เข้ึ้� และมอบหม�ยับริษัที่ตั้วแที่นนำ�เข้ึ้�ต่้อไป็

   ทัี่�งน่� ผลจ�กิกิ�รขึ้ยัับตั้วสูงข้ึ้�นอย่ั�งต่้อเน่�องขึ้องร�ค�ข้ึ้�ว โดยัเฉัพ�ะอยั่�งยัิ�งข้ึ้�วท่ี่�ผลิต้ในป็ระเที่ศท่ี่�ได้รับคว�มนิยัมสูงสุด  

ที่ำ�ให้กิำ�ลังซ่ึ่�อขึ้องผู้บริโภคชิ�วอิหร่�นลดลง และส่งผลให้พฤติ้กิรรมกิ�รบริโภคข้ึ้�วขึ้องชิ�วอิหร่�นได้เป็ล่�ยันแป็ลงต้�มไป็ด้วยั  

โดยัผลจ�กิกิ�รสำ�รวจ พบว่�ป็ระชิ�กิรท่ี่�ม่ร�ยัได้น้อยัหร่อป็�นกิล�งท่ี่�ม่จำ�นวนม�กิกิว่�ร้อยัละ 70 ขึ้องป็ระชิ�กิรทัี่�งหมด หร่อคิดเป็็น

จำ�นวนป็ระม�ณี 56 ล้�นคน ไม่ส�ม�รถซ่ึ่�อข้ึ้�วอิหร่�นท่ี่�ม่ร�ค�สูงข้ึ้�นม�รับป็ระที่�นได้ทุี่กิวัน จ้งหันม�บริโภคข้ึ้�วนำ�เข้ึ้�จ�กิต่้�งป็ระเที่ศ

ท่ี่�ม่ร�ค�ถูกิกิว่�ถ้ง 3 เท่ี่� โดยัเฉัพ�ะข้ึ้�วนำ�เข้ึ้�เพ่�อวัต้ถุป็ระสงค์ในกิ�รรักิษ�ดุลสำ�รองภ�ยัในป็ระเที่ศ เช่ิน ข้ึ้�วไที่ยั เว่ยัดน�ม และ 

อุรุกิวัยั เป็็นต้้น ด้วยัเหตุ้น่� รัฐบ�ลอิหร่�นจ้งระบ�ยัข้ึ้�วไที่ยัจ�กิคลังสำ�รองดังกิล่�วออกิสู่ต้ล�ดเด่อนละ 30,000 ตั้น เพ่�อสนับสนุน 

ด้�นร�ค� และนำ�เสนอที่�งเล่อกิแก่ิผู้ม่ร�ยัได้น้อยั โดยักิำ�หนดระยัะเวล�ในกิ�รระบ�ยัข้ึ้�วถ้งช่ิวงเที่ศกิ�ลปี็ใหม่และสิ�นสุดเที่ศกิ�ล 

รอมดอน ซ่ึ่�งในปี็น่�จะต้รงกัิบเด่อนเมษ�ยัน จะเป็็นช่ิวงท่ี่�ป็ระชิ�ชินม่คว�มต้้องกิ�รซ่ึ่�อข้ึ้�วม�กิกิว่�ป็กิติ้ ทัี่�งน่�ข้ึ้�วจำ�นวนดังกิล่�ว 

จะม่ว�งจำ�หน่�ยัในห้�งสรรพสินค้�ขึ้องรัฐทัี่�วป็ระเที่ศ

   ร�ค�ข้ึ้�วในต้ล�ดอิหร่�นขึ้ยัับตั้วสูงข้ึ้�นอย่ั�งต่้อเน่�อง โดยัร�ค�ข้ึ้�วบ�สม�ติ้กิขึ้องอินเด่ยัซ้ึ่�งถ่อเป็็นข้ึ้�วคุณีภ�พต้ำ��จะม่ 

ร�ค�จำ�หน่�ยั เฉัล่�ยัอยู่ัท่ี่�กิิโลกิรัมละ 200,000 – 210,000 เร่ยัล (ป็ระม�ณี 23.57 24.57 บ�ที่) ซ้ึ่�งร�ค�ขึ้ยัับสูงข้ึ้�นจ�กิเดิมท่ี่�จำ�หน่�ยั 

ในปี็ 2562 ถ้งส�มเท่ี่� ขึ้ณีะท่ี่�ข้ึ้�วอิหร่�นท่ี่�ผลิต้ได้ในป็ระเที่ศ ม่ร�ค�จำ�หน่�ยัเฉัล่�ยัอยัู่ท่ี่�กิิโลกิรัมละ 600,000 - 800,000 เร่ยัล  

(ป็ระม�ณี 70.71 94.28 บ�ที่) และม่แนวโน้มว่�ร�ค�จะขึ้ยัับเพิ�มสูงข้ึ้�นอ่กิ ส่วนข้ึ้�วไที่ยัร�ค�จำ�หน่�ยัเฉัล่�ยัอยัู่ท่ี่�กิิโลกิรัมละ  

125,000 เร่ยัล (ป็ระม�ณี 14.73 บ�ที่) ซ้ึ่�งท่ี่�ผ่�นม�รัฐบ�ลอิหร่�นได้พยุังร�ค�ข้ึ้�วไม่ให้สูงข้ึ้�น โดยันำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วจ�กิต่้�งป็ระเที่ศเพ่�อ 

สำ�รองสมดุลด้�นป็ริม�ณีและร�ค�ในต้ล�ด ต้ล�ดนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วร�ยัสำ�คัญขึ้องอิหร่�น ได้แก่ิ อินเด่ยั ป็�ก่ิสถ�น ไที่ยั สหรัฐอ�หรับเอมิเรต้ส์ 

เว่ยัดน�ม และอุรุกิวัยั ซ้ึ่�งม่ข้ึ้�วบ�สม�ติ้เป็็นข้ึ้�วท่ี่�นำ�เข้ึ้�ม�กิท่ี่�สุด คิดเป็็นป็ริม�ณีร้อยัละ 80 - 90 ขึ้องมูลค่�กิ�รนำ�เข้ึ้�ในแต่้ละปี็
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   อน้�ง อิหร่�นม่กิ�รบริโภคข้ึ้�วต่้อปี็ป็ริม�ณี 3.2 ล้�นตั้น โดยัในปี็ 2565 กิระที่รวงเกิษต้รจ่ฮัด (Ministry of Agriculture  

Jihad) ร�ยัง�นว่� ข้ึ้�วอิหร่�นท่ี่�ผลิต้ได้ในป็ระเที่ศม่ป็ริม�ณีเพ่ยัง 1.8 ล้�นตั้น ซ้ึ่�งเป็็นป็ริม�ณีผลผลิต้ท่ี่�ลดลงร้อยัละ 18 เน่�องจ�กิ

ป็ริม�ณีนำ��ฝนท่ี่�ลดลงและภัยัแล้ง ที่ำ�ให้คว�มต้้องกิ�รนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วขึ้องป็ระเที่ศในปี็น่�อยัู่ท่ี่�ป็ระม�ณี 1.4 ล้�นตั้น ถ้งแม้ในช่ิวงท่ี่�ผ่�นม�  

รัฐบ�ลอิหร่�นได้จัดสรรงบป็ระม�ณีบ�งส่วนในกิ�รจัดห�สินค้�อุป็โภคบริโภคท่ี่�ม่คว�มจำ�เป็็นในช่ิวิต้ป็ระจำ�วัน เพ่�อแจกิจ่�ยั 

ให้กัิบครอบครัวผู้ม่ร�ยัได้น้อยัและผู้ท่ี่�ได้รับผลกิระที่บที่�งเศรษฐกิิจจ�กิกิ�รแพร่ระบ�ดขึ้องไวรัสโควิด - 19 บ้�งแล้ว แต่้กิระนั�น 

ร�ค�สินค้�อุป็โภคบริโภคในอิหร่�นในภ�พรวมยัังคงขึ้ยัับสูงข้ึ้�นอย่ั�งต่้อเน่�อง

   ทัี่�งน่� ปั็ญห�กิ�รควำ��บ�ต้ร กิ�รแพร่ระบ�ดอย่ั�งต่้อเน่�องขึ้องไวรัสโควิด - 19 และอัต้ร�เงินเฟ้ื้อท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นขึ้องอิหร่�น  

ส่งผลให้ร�ค�สินค้�อุป็โภคบริโภคท่ี่�ผลผลิต้ไม่เพ่ยังพอและต้้องนำ�เข้ึ้�จ�กิต่้�งป็ระเที่ศม่ร�ค�สูงข้ึ้�นอยั่�งต่้อเน่�องเก่ิอบทุี่กิร�ยักิ�ร  

ไม่ใช่ิเพ่ยังเฉัพ�ะข้ึ้�ว ดังนั�นรัฐบ�ลอิหร่�นจ้งพยั�ยั�มเจรจ�นำ�เข้ึ้�สินค้�จำ�เป็็นในช่ิวิต้ป็ระจำ�วันหร่อสินค้�ป็ระเภที่ Essential  

Commodities เหล่�น่� ผ่�นกิระบวนกิ�รค้�ในรูป็แบบ Oils for Goods และ Barter Trade ซ้ึ่�งกิ�รนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วจ�กิไที่ยัเข้ึ้�ข่ึ้�ยัเจรจ� 

ในรูป็แบบน่�

 อยั่�งไรก็ิต้�ม ในช่ิวงกิล�งปี็ 2564 เป็็นต้้นม� ป็ริม�ณีกิ�รนำ�เข้ึ้�ข้ึ้�วขึ้องอิหร่�นในภ�พรวมลดลงส่งผลให้รัฐบ�ลจำ�เป็็นต้้องนำ�ข้ึ้�ว

สำ�รองออกิม�กิระจ�ยัในห้�งร้�นขึ้องรัฐม�กิข้ึ้�น โดยัค�ดว่�จะม่กิ�รนำ�เข้ึ้�เพิ�มหลังกิ�รเจรจ�ร่�อฟ้ื้�นโครงกิ�รนิวเคล่ยัร์อิหร่�นกัิบสหรัฐฯ  

เสร็จสิ�นลง เน่�องจ�กิอิหร่�นค�ดกิ�รณ์ีว่� จะม่กิ�รยักิเลิกิกิ�รควำ��บ�ต้รและป็ล่อยัเงินอ�ยััดในธีน�ค�รต่้�งป็ระเที่ศกิว่� 100 พันล้�น

เหร่ยัญสหรัฐฯ ในท่ี่�สุด ซ้ึ่�งอิหร่�นม่คว�มจำ�เป็็นในกิ�รนำ�เงินดังกิล่�วไป็จัดซ่ึ่�อจัดห�สินค้�ขึ้�ดแคลน โดยัเฉัพ�ะอยั่�งยัิ�งสินค้�ข้ึ้�ว 

เป็็นลำ�ดับแรกิต่้อไป็

	 	 	 รัึสำเซ่ีย

   รัสเซ่ึ่ยัสั�งระงับกิ�รส่งออกิธัีญพ่ชิไป็ยัังกิลุ่มป็ระเที่ศอด่ต้สม�ชิิกิสหภ�พโซึ่เว่ยัต้เป็็นกิ�รชัิ�วคร�ว รวมถ้งกิ�รส่งออกินำ��ต้�ล 

เป็็นส่วนใหญ่ ด้�นเจ้�หน้�ท่ี่�ระดับสูงกิล่�วว่� รัสเซ่ึ่ยัจะยัังคงให้สิที่ธิี�เที่รดเดอร์ท่ี่�ได้รับโควต้�อยัู่ในขึ้ณีะน่�เป็็นกิรณ่ีพิเศษ

   น�ยัมิค�อิล มิชูิสติ้น น�ยักิรัฐมนต้ร่รัสเซ่ึ่ยั ได้ลงน�มในคำ�สั�งห้�มส่งออกินำ��ต้�ลที่ร�ยัขึ้�วและนำ��ต้�ลที่ร�ยัดิบจนถ้งวันท่ี่�  

31 สิงห�คม 2565 และห้�มส่งออกิข้ึ้�วส�ล่ ข้ึ้�วไรยั์ ข้ึ้�วบ�ร์เลยั์ และข้ึ้�วโพด ไป็ยัังป็ระเที่ศสม�ชิิกิขึ้องสหภ�พเศรษฐกิิจยูัเรเซ่ึ่ยั (EAEU)  

โดยัม่ผลจนถ้งวันท่ี่� 30 มิถุน�ยัน 2565

   เม่�อสัป็ด�ห์ท่ี่�ผ่�นม� รัสเซ่ึ่ยัแสดงคว�มกัิงวลเก่ิ�ยัวกัิบกิ�รส่งออกิธัีญพ่ชิไป็ยังัป็ระเที่ศอด่ต้สหภ�พโซึ่เว่ยัต้ ซ้ึ่�งอยัู่ในเขึ้ต้ 

ป็ลอดภ�ษ่ภ�ยัใต้้กิรอบคว�มร่วมม่อ EAEU โดยัสินค้�ท่ี่�ส่งอออกิไป็ยัังสหภ�พ EAEU ไม่ได้เข้ึ้�ข่ึ้�ยัโควต้�กิ�รส่งออกิธัีญพ่ชิและภ�ษ่ 

ในปั็จจุบันขึ้องรัสเซ่ึ่ยั

   แถลงกิ�รณ์ีขึ้องรัฐบ�ลระบุว่� รัสเซ่ึ่ยันำ�ม�ต้รกิ�รดังกิล่�วม�ใช้ิเพ่�อป้็องกัินต้ล�ดอ�ห�รในป็ระเที่ศซ้ึ่�งเผชิิญกัิบข้ึ้อจำ�กัิด 

จ�กิปั็จจัยัภ�ยันอกิ

   อยั่�งไรก็ิด่ รัฐบ�ลรัสเซ่ึ่ยัไม่ได้กิล่�วถ้งใบอนุญ�ต้กิ�รส่งออกิในแถลงกิ�รณ์ี แต่้ระบุว่� กิ�รขึ้นส่งลำ�เล่ยังธัีญพ่ชิจ�กิ 

ต่้�งป็ระเที่ศผ่�นที่�ง EAEU จะยัังคงที่ำ�ได้

   ทัี่�งน่� รัสเซ่ึ่ยัเป็็นผู้ส่งออกิข้ึ้�วส�ล่ร�ยัใหญ่สุดขึ้องโลกิ โดยัม่อ่ยิัป็ต์้และตุ้รก่ิเป็็นป็ระเที่ศผู้นำ�เข้ึ้�หลักิ และรัสเซ่ึ่ยัยัังเป็็นคู่แข่ึ้ง

กิ�รส่งออกิข้ึ้�วส�ล่กัิบสหภ�พยุัโรป็ (EU) และยูัเครน

   อยั่�งไรก็ิด่ รัฐบ�ลรัสเซ่ึ่ยัไม่ได้กิล่�วถ้งใบอนุญ�ต้กิ�รส่งออกิในแถลงกิ�รณ์ี แต่้ระบุว่� กิ�รขึ้นส่งลำ�เล่ยังธัีญพ่ชิจ�กิ 

ต่้�งป็ระเที่ศผ่�นที่�ง EAEU จะยัังคงที่ำ�ได้

   ทัี่�งน่� รัสเซ่ึ่ยัเป็็นผู้ส่งออกิข้ึ้�วส�ล่ร�ยัใหญ่สุดขึ้องโลกิ โดยัม่อ่ยิัป็ต์้และตุ้รก่ิเป็็นป็ระเที่ศผู้นำ�เข้ึ้�หลักิ และรัสเซ่ึ่ยัยัังเป็็นคู่แข่ึ้ง

กิ�รส่งออกิข้ึ้�วส�ล่กัิบสหภ�พยุัโรป็ (EU) และยูัเครน

   ที�ม่� : ryt9
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โดย น.ส.ป็องวด่ จรังรัต้น์
น.ส.อินทุี่ชิญ� ป็�นป็วง

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

	 	 	 ยูเครึน

   น�ยักิฯ ยูัเครน เผยัเต้ร่ยัมจัดตั้�งคลังสำ�รองอ�ห�รรับม่อกิ�รรุกิร�นขึ้องรัสเซ่ึ่ยัน�ยักิรัฐมนต้ร่เดนิส ชิไมฮ�ล แห่งยัูเครน  

ได้ออกิม�เปิ็ดเผยัว่� รัฐบ�ลยัูเครนจะจัดตั้�งคลังสำ�รองอ�ห�ร เพ่�อให้เพ่ยังพอต่้อคว�มต้้องกิ�รขึ้องป็ระชิ�ชิน และกิองทัี่พในช่ิวงท่ี่�ต้้อง

เผชิิญกัิบกิ�รรุกิร�นขึ้องรัสเซ่ึ่ยั

   “ยัูเครนจะจัดซ่ึ่�อธัีญพ่ชิและอ�ห�รชินิดอ่�นๆ เพ่�อให้เพ่ยังพอต่้อกิ�รบริโภคต้ลอดทัี่�งปี็ขึ้องป็ระชิ�ชินทัี่�งป็ระเที่ศ โดยัใช้ิ 

งบป็ระม�ณีภ�ครัฐ” น�ยัชิไมฮ�ลกิล่�ว แต่้ไม่ได้ให้ร�ยัละเอ่ยัดเพิ�มเติ้ม

   สำ�นักิข่ึ้�วรอยัเต้อร์ร�ยัง�นว่� ยัูเครนเป็็นผู้ผลิต้และส่งออกิอ�ห�รร�ยัใหญ่ขึ้องโลกิ แต่้นักิวิเคร�ะห์ด้�นกิสิกิรรมระบุว่�  

กิ�รรุกิร�นขึ้องรัสเซ่ึ่ยั ซ้ึ่�งรัสเซ่ึ่ยัยั่นกิร�นว่�เป็็น “ป็ฏิิบัติ้กิ�รพิเศษ” นั�น อ�จลดพ่�นท่ี่�เพ�ะป็ลูกิธัีญพ่ชิสำ�หรับปี็ 2565 จนนำ�ไป็สู่ 

ภ�วะขึ้�ดแคลนทัี่�วโลกิ รวมถ้งยัูเครนด้วยั

   รัฐบ�ลยูัเครนเปิ็ดเผยัว่� เหล่�เกิษต้รกิร ซ้ึ่�งป็กิติ้แล้วจะเริ�มเต้ร่ยัมกิ�รเพ�ะป็ลูกิป็ระจำ�ฤดูใบไม้ผลิในช่ิวงป็ล�ยัเด่อน

กุิมภ�พันธ์ีหร่อต้้นเด่อนม่น�คม จะเริ�มต้้นหว่�นเมล็ดพ่ชิในพ่�นท่ี่�ป็ลอดภัยั แต่้อ�จเผชิิญภ�วะขึ้�ดแคลนเช่ิ�อเพลิงและเมล็ดพ่ชิ

   ที�ม่� : ryt9

	 3.	รึาคาข้าวไที่ยในเดืือนม่นาคม	2565	ม่ดัืงน่�
	 	 3.1	รึาคาข้าวท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื

   ข��วัเปัลือกเจิ้��น�ปีัหอม่ม่ะล้ เฉัล่�ยัตั้นละ 11,652 บ�ที่ ร�ค�สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 11,451 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565  

ร้อยัละ 1.76 แต่้ลดลงจ�กิตั้นละ 11,823 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 1.45

   ข��วัเปัลือกเจิ้��ค้วั�ม่ชื�น 15% เฉัล่�ยัตั้นละ 8,050 บ�ที่ ร�ค�สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 7,851 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565  

ร้อยัละ 2.53 แต่้ลดลงจ�กิตั้นละ 9,312 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 13.55

	 	 3.2	รึาคาขายส่ำงตล้าดืกรุึงเที่พฯ

   ข��วัส�รีหอม่ม่ะล้ ชั�น 2 (ใหม่่) เฉัล่�ยัตั้นละ 24,421 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิตั้นละ 24,503 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 

ร้อยัละ 0.33 และลดลงจ�กิตั้นละ 24,450 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 0.12

   ข��วัส�รีเจิ้�� 5% (ใหม่่) เฉัล่�ยัตั้นละ 12,471 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 แต่้ลดลงจ�กิตั้นละ  

14,759 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 15.50

	 	 3.3	รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่

   ข��วัหอม่ม่ะล้ 100% (ใหม่่) เฉัล่�ยัตั้นละ 763 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (25,154 บ�ที่/ตั้น) ร�ค�ลดลงจ�กิตั้นละ 778 ดอลล�ร์สหรัฐฯ  

(25,101 บ�ที่/ตั้น) ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 1.93 (สูงข้ึ้�นในรูป็เงินบ�ที่ร้อยัละ 0.21) และลดลงจ�กิตั้นละ 845 ดอลล�ร์สหรัฐฯ  

(25,803 บ�ที่/ตั้น) ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 9.70 (ลดลงในรูป็เงินบ�ที่ร้อยัละ 2.52)

   ข��วั 5% เฉัล่�ยัตั้นละ 421 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (13,879 บ�ที่/ตั้น) ร�ค�ลดลงจ�กิตั้นละ 425 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (13,730 บ�ที่/ตั้น)  

เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 0.94 (ลดลงในรูป็เงินบ�ที่ร้อยัละ 1.09) และลดลงจ�กิตั้นละ 525 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (16,052 บ�ที่/ตั้น) 

ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 19.81 (ลดลงในรูป็เงินบ�ที่ร้อยัละ 13.54)

 หม่�ยเหต์ : อัต้ร�แลกิเป็ล่�ยัน 1 ดอลล�ร์สหรัฐฯ เท่ี่�กัิบ 32.9667 (อัต้ร�แลกิเป็ล่�ยัน 2 สัป็ด�ห์ขึ้องเด่อนม่น�คม 2565)
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ตารางท่่	1	ผลิผลิิตข่้าวโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

บังคล�เที่ศ 34.578 32.650 34.909 35.850 34.600 0.95 35.850 3.61

บร�ซิึ่ล 8.383 8.204 7.140 7.602 8.001 -1.68 7.276 -9.06

พม่� 12.650 13.200 13.200 12.650 12.600 -0.50 12.600 0.00

กัิมพูชิ� 5.256 5.554 5.742 5.740 5.783 2.27 5.900 2.02

จ่น 147.766 148.873 148.490 146.730 148.300 -0.07 148.990 0.47

อินเด่ยั 109.698 112.760 116.480 118.870 124.370 3.08 129.000 3.72

อินโดน่เซ่ึ่ยั 36.858 37.000 34.200 34.700 35.300 -1.49 35.400 0.28

ญ่�ปุ็�น 7.929 7.787 7.657 7.611 7.573 -1.14 7.560 -0.17

เกิ�หล่ใต้้ 4.197 3.972 3.868 3.744 3.507 -3.98 3.882 10.69

เนป็�ล  3.431 3.736 3.696 3.696 2.15 3.700 0.11

ไนจ่เร่ยั 4.536 4.470 4.538 5.040 4.890 2.74 5.000 2.25

ป็�ก่ิสถ�น 6.849 7.450 7.202 7.414 8.419 4.16 8.700 3.34

ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ 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

เว่ยัดน�ม 27.400 27.657 27.344 27.100 27.381 -0.22 27.194 -0.68

สหรัฐฯ 7.117 5.659 7.107 5.877 7.224 0.68 6.090 -15.70

อ่�น ๆ 47.490 43.511 44.042 46.616 46.754 0.38 44.825 -4.13

รีวัม่ 491.593 494.990 497.727 498.822 509.677 0.80 514.067 0.86

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565
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ตารางท่่	2	บัญช่สมดุลิข่้าวโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้นข้ึ้�วส�ร

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

สต็้อกิต้้นปี็ 135.048 150.422 163.865 176.660 181.741 7.84 187.510 3.17

ผลผลิต้ 491.593 494.990 497.727 498.822 509.677 0.80 514.067 0.86

นำ�เข้ึ้� 48.504 48.331 43.941 45.274 51.631 0.60 51.397 -0.45

ใช้ิในป็ระเที่ศ 483.788 481.724 484.932 493.741 503.908 1.07 511.056 1.42

ส่งออกิ 48.504 48.331 43.941 45.274 51.631 0.60 51.397 -0.45

สต็้อกิป็ล�ยัปี็ 150.422 163.865 176.660 181.741 187.510 5.59 190.521 1.61

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565

ตารางท่่	3	ปัริมาณการส่งออกข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

อ�ร์เจนติ้น� 0.391 0.375 0.388 0.335 0.400 -0.67 0.370 -7.50

ออสเต้รเล่ยั 0.187 0.262 0.134 0.042 0.073 -39.31 0.250 242.47

บร�ซิึ่ล 0.594 1.245 0.954 1.240 0.782 5.61 0.800 2.30

พม่� 3.350 2.750 2.700 2.300 1.900 -12.30 1.900 0.00

กัิมพูชิ� 1.150 1.300 1.350 1.350 1.850 10.39 1.400 -24.32

จ่น 1.173 2.059 2.720 2.265 2.407 16.57 2.250 -6.52

อ่ยัู 0.456 0.570 0.527 0.506 0.450 -1.45 0.440 -2.22

กิ�ยั�น� 0.455 0.448 0.511 0.552 0.406 -0.19 0.430 5.91

อินเด่ยั 12.573 11.791 9.813 14.577 21.191 13.38 20.500 -3.26

ป็�ก่ิสถ�น 3.647 3.913 4.550 3.934 3.928 1.55 4.150 5.65

ป็�ร�กิวัยั 0.538 0.653 0.689 0.803 0.640 5.70 0.630 -1.56

ไทย 11.615 11.213 7.562 5.706 6.062 -17.93 6.600 8.87

ตุ้รก่ิ 0.280 0.213 0.202 0.234 0.241 5.31 0.230 -4.56

อุรุกิวัยั 0.982 0.802 0.809 0.969 0.705 -4.63 0.820 16.31

เว่ยัดน�ม 6.488 6.590 6.581 6.167 6.272 -1.33 6.500 3.64

สหรัฐฯ 3.349 2.776 3.142 2.858 2.915 -2.45 2.775 -4.80

อ่�น ๆ 1.276 1.371 1.309 1.436 1.409 2.48 1.352 -4.05

รีวัม่ 48.504 48.331 43.941 45.274 51.631 0.60 51.397 -0.45

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565
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ตารางท่่	4	ปัริมาณการน�าเข่้าข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

บร�ซิึ่ล 0.758 0.537 0.691 0.876 0.685 2.91 0.680 -0.73

จ่น 5.900 4.500 2.800 3.200 4.921 -6.80 4.700 -4.49

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

อ่ยัิป็ต์้  0.230 0.665 0.309 0.326 2.84 0.800 145.40

เอธิีโอเปี็ยั 0.390 0.600 0.520 0.700 0.850 18.68 0.950 11.76

อ่ยัู 1.591 1.633 1.799 1.994 1.800 4.57 1.925 6.94

กิ�น� 0.650 0.830 0.900 0.850 1.050 10.33 0.950 -9.52

กิิน่ 0.600 0.865 0.530 0.670 0.940 6.64 0.800 -14.89

อิหร่�น 1.400 1.250 1.400 1.125 0.875 -9.93 1.200 37.14

อิรักิ 1.161 1.237 1.263 0.970 1.280 -0.48 1.250 -2.34

ญ่�ปุ็�น 0.678 0.670 0.678 0.676 0.662 -0.39 0.685 3.47

เคนยั่� 0.625 0.600 0.610 0.600 0.600 -0.81 0.650 8.33

ม�ด�กัิสกิ�ร์ 0.670 0.390 0.440 0.450 0.560 -2.13 0.700 25.00

ม�เลเซ่ึ่ยั 0.900 0.800 1.000 1.220 1.150 9.55 1.200 4.35

เม็กิซิึ่โกิ 0.913 0.776 0.740 0.843 0.775 -2.42 0.800 3.23

โมซัึ่มบิกิ 0.710 0.530 0.635 0.655 0.700 1.85 0.700 0.00

เนป็�ล 0.535 0.700 0.620 0.980 1.240 22.36 1.350 8.87

ไนจ่เร่ยั 2.500 2.100 1.800 1.800 2.100 -4.90 2.200 4.76

ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ 1.200 2.500 2.900 2.450 2.950 19.47 2.900 -1.69

ซึ่�อุดิอ�ระเบ่ยั 1.195 1.290 1.425 1.613 1.200 2.35 1.400 16.67

เซึ่เนกัิล 1.100 1.100 1.000 1.050 1.250 2.11 1.100 -12.00

แอฟื้ริกิ�ใต้้ 1.054 1.071 0.944 1.000 1.000 -1.72 1.000 0.00

ศร่ลังกิ�  0.249 0.024 0.016 0.147 -18.02 0.650 342.18

สหรัฐอ�หรับเอมิเรต้ส์ 0.700 0.775 0.850 0.850 0.750 2.33 0.900 20.00

สหร�ชิอ�ณี�จักิร 0.668 0.536 0.587 0.654 0.600 -0.16 0.650 8.33

สหรัฐฯ 0.787 0.916 0.982 1.210 0.979 7.41 1.000 2.15

อ่�น ๆ 20.469 20.146 16.788 17.413 20.791 -1.14 18.807 -9.54

รีวัม่ 48.504 48.331 43.941 45.274 51.631 0.60 51.397 -0.45

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565
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ตารางท่่	5	การบริโภคข่้าวข่องโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

บังคล�เที่ศ 35.000 35.200 35.400 35.700 36.100 0.76 36.700 1.66

บร�ซิึ่ล 7.850 7.650 7.350 7.300 7.450 -1.50 7.450 0.00

พม่� 10.000 10.200 10.250 10.400 10.550 1.27 10.650 0.95

กัิมพูชิ� 4.000 4.200 4.300 4.350 4.300 1.81 4.500 4.65

จ่น 141.761 142.509 142.920 145.230 150.293 1.37 154.840 3.03

อิยัิป็ต์้ 4.300 4.200 4.200 4.300 4.300 0.24 4.250 -1.16

อินเด่ยั 95.838 98.669 99.160 101.950 101.071 1.40 103.500 2.40

อินโดน่เซ่ึ่ยั 37.500 37.000 36.300 36.000 35.800 -1.19 35.600 -0.56

ญ่�ปุ็�น 8.730 8.600 8.400 8.350 8.250 -1.42 8.200 -0.61

เนป็�ล 4.033 4.101 4.376 4.521 4.924 5.09 5.000 1.54

ไนจ่เร่ยั 6.700 6.750 6.800 6.850 7.100 1.32 7.200 1.41

ป็�ก่ิสถ�น  3.350 3.200 3.400 3.800  4.100 7.89

ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ 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

เว่ยัดน�ม 22.000 21.500 21.200 21.250 21.450 -0.62 21.500 0.23

สหรัฐฯ 4.230 4.299 4.577 4.586 4.847 3.43 4.619 -4.70

อ่�น ๆ 76.946 69.246 70.599 72.954 76.523 0.41 74.997 -1.99

รีวัม่ 483.788 481.724 484.932 493.741 503.908 1.07 511.056 1.42

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร
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ตารางท่่	6	สต็อกข่้าวปัลิายปีัข่องโลิก
(ป็ระม�ณีกิ�รเด่อน ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

ปัรีะเทศ ปีั 2559/60 ปีั 2560/61 ปีั 2561/62 ปีั 2562/63
ปีั 2563/64

(2)
Gr

ปีั 2564/65 
(1)

ผู้ลต่�งรี�อยละ 
(1) และ (2)

จ่น 98.500 109.000 115.000 116.500 116.500 4.10 113.000 -3.00

อินเด่ยั 20.550 22.600 29.500 33.900 37.000 17.14 42.000 13.51

อินโดน่เซ่ึ่ยั 3.215 5.563 4.063 3.313 3.410 -3.93 3.810 11.73

ป็�ก่ิสถ�น 1.431 0.948 1.149 1.898 10.96 2.353 23.97

ฟิื้ลิป็ปิ็นส์ 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

เว่ยัดน�ม 1.034 1.097 1.180 2.639 33.43 2.433 -7.81

สหรัฐฯ 1.462 0.933 1.424 0.910 1.387 -1.29 1.095 -21.05

อ่�น ๆ 20.454 18.164 17.028 17.213 16.633 -4.57 17.037 2.43

รีวัม่ 150.422 163.865 176.660 181.741 187.510 5.59 190.521 1.61

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565
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ม่ันสำาปะหลัง
การึผล้ิต
 ผลผลิต้มันสำ�ป็ะหลัง ปี็ 2565 (เริ�มออกิ
สู่ต้ล�ดตั้�งแต่้เด่อนตุ้ล�คม 2564 – กัินยั�ยัน 
2565) ค�ดว่�ม่พ่�นท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว 10.179 ล้�นไร่  
ผลผลิต้ 34.691 ล้�นตั้น และผลผลิต้ต่้อไร่  
3.408 ตั้น เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2564 ท่ี่�ม่พ่�นท่ี่�
เก็ิบเก่ิ�ยัว 10.406 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 35.094 
ล้�นตั้น และผลผลิต้ต่้อไร่ 3.372 ตั้น พบว่�  
พ่�นท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัวและผลผลิต้ ลดลงร้อยัละ 2.18 
และร้อยัละ 1.15 ต้�มลำ�ดับ แต่้ผลผลิต้ต่้อไร่  
เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 1.07 โดยัเด่อนม่น�คม 2565 
ค�ดว่�จะม่ผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ด 6.494 ล้�นตั้น  
(ร้อยัละ 18.72 ขึ้องผลผลิต้ทัี่�งหมด)
 ทัี่�งน่�ผลผลิต้มันสำ�ป็ะหลังปี็ 2565  
จะออกิสู่ต้ล�ดม�กิในช่ิวงเด่อนมกิร�คม – 
ม่น�คม 2565 ป็ริม�ณี 20.48 ล้�นตั้น  
(ร้อยัละ 59.04 ขึ้องผลผลิต้ทัี่�งหมด) 

การึตล้าดื	
 ก�รีส่งออกผู้ล้ตภัณฑ์�มั่นสำ�ปัะหลัง
เดือนก์ม่ภ�พัันธุ์� 2565 สร์ีปัได�ดังนี� 
 มั่นเส�น ม่ป็ริม�ณีส่งออกิ 0.455 ล้�นตั้น  
มูลค่� 3,613 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กิป็ริม�ณี 
0.530 ล้�นตั้น มูลค่� 4,213 ล้�นบ�ที่  
ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม� คิดเป็็นร้อยัละ 14.15 
และร้อยัละ 14.24 ต้�มลำ�ดับ
 มั่นอัดเม็่ด ม่ป็ริม�ณีส่งออกิ 127.50 ตั้น  
มูลค่� 1.43 ล้�นบ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี  
76.5 ตั้น มูลค่� 0.87 ล้�นบ�ที่ ในเด่อน 

ท่ี่�ผ่�นม� คิดเป็็นร้อยัละ 66.67 และร้อยัละ 
64.37 ต้�มลำ�ดับ
 แป้ังมั่นสำ�ปัะหลัง ม่ป็ริม�ณีส่งออกิ  
0.363 ล้�นตั้น มูลค่� 5,690 ล้�นบ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 0.325 ล้�นตั้น มูลค่�  
5,172 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม� คิดเป็็น
ร้อยัละ 11.69 และร้อยัละ 10.02 ต้�มลำ�ดับ
 แป้ังมั่นสำ�ปัะหลังดัดแปัรี ม่ป็ริม�ณีส่งออกิ  
0.094 ล้�นตั้น มูลค่� 2,500 ล้�นบ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 0.092 ล้�นตั้น มูลค่�  
2,401 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม� คิดเป็็น
ร้อยัละ 2.17 และร้อยัละ 4.12 ต้�มลำ�ดับ

รึาคา
 ค้วั�ม่เค้ลื�อนไหวัของรี�ค้�มั่นสำ�ปัะหลัง
ในเดือนมี่น�ค้ม่ 2565 สร์ีปัได�ดังนี�
	 1.	รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื	 
ณ	รึะดัืบไร่ึนา
  1.1 ร�ค�หัวมันสำ�ป็ะหลังสด 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ ณี ระดับไร่น� เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 2.30 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�
กิิโลกิรัมละ 2.28 บ�ที่ ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม� 
ร้อยัละ 0.88 และสูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ  
2.13 บ�ที่ ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 7.98
  1.2 ร�ค�มันเส้นท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้  
ณี ระดับไร่น� เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 6.57 บ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ 6.29 บ�ที่  
ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 4.45 และสูงข้ึ้�น
จ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ 5.84 บ�ที่ ในช่ิวง
เด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 12.50

โดย น.ส.อภิสร� ป็ภัสสรศิริ
 น�ยัจิร�ยัุ จะเร่ยัมพันธีุ์
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

	 2.	รึาคาขายส่ำงในตล้าดื
กรุึงเที่พฯ
  2.1 ร�ค�ขึ้�ยัส่งมันเส้น เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 7.78 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�
กิิโลกิรัมละ 7.51 บ�ที่ ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม� 
ร้อยัละ 3.60 และสูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ  
7.04 บ�ที่ ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 10.51
  2.2 ร�ค�ขึ้�ยัส่งแป้็งมันป็ระเภที่สต้�ร์ชิ  
ชัิ�นพิเศษ เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 15.13 บ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ 15.10 บ�ที่  
ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.20 และสูงข้ึ้�น
จ�กิร�ค�กิิโลกิรัมละ 13.73 บ�ที่ ในช่ิวง
เด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 10.20
	 3.	รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่ 
  3.1 ร�ค�ส่งออกิมันเส้น ร�ค�เฉัล่�ยั
ตั้นละ 260 ดอลล่�ร์สหรัฐ สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ  
247 ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ  
5.26 แต่้ลดลงจ�กิตั้นละ 265 ดอลล�ร์สหรัฐฯ  
ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 1.89
  3.2 ร�ค�ส่งออกิแป้็งมันสำ�ป็ะหลัง  
ร�ค�เฉัล่�ยัตั้นละ 490 ดอลล�ร์สหรัฐฯ สูงข้ึ้�น
จ�กิตั้นละ 488 ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.41 และสูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 
483 ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้อง 
ปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 1.45
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ปริมาณการส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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

แปงมันสำปะหลังดัดแปร

183,217

289,932

316

88,038

333,064

291,491

5,465

88,883

380,465

605,307

516

96,791

325,292

529,851

77

91,506

362,904

454,583

128

94,206

25ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 785 เมษายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



ข้้าวโพด
เลี�ยงสัตว์
การึผลิ้ต
  กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดคะเน

ผลผลิต้ข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์โลกิปี็ 2564/65  

(ณี เด่อนม่น�คม 2565) ม่ป็ริม�ณี  

1,206.14 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 1,123.28 

ล้�นตั้น ในปี็ 2563/64 ร้อยัละ 7.38  

โดยัสหรัฐอเมริกิ� จ่น บร�ซิึ่ล สหภ�พ

ยัุโรป็ อ�ร์เจนติ้น� ยูัเครน เม็กิซิึ่โกิ รัสเซ่ึ่ยั 

แคนน�ด� อินโดน่เซ่ึ่ยั ไนจ่เร่ยั และอินเด่ยั  

ผลิต้ได้เพิ�มข้ึ้�น ส่งผลให้ผลผลิต้ในภ�พรวม

ขึ้องโลกิเพิ�มข้ึ้�น

การึค้า
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดคะเน

คว�มต้้องกิ�รใช้ิข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์ขึ้องโลกิ  

ปี็ 2564/65 ม่ป็ริม�ณี 1,196.62 ล้�นตั้น  

เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 1,138.16 ล้�นตั้น ในปี็  

2563/64 ร้อยัละ 5.14 โดยัสหรัฐอเมริกิ�  

จ่น สหภ�พยัุโรป็ บร�ซิึ่ล เม็กิซิึ่โกิ อินเด่ยั  

แคน�ด� ญ่�ปุ็�น อินโดน่เซ่ึ่ยั ไนจ่เร่ยั รัสเซ่ึ่ยั  

แอฟื้ริกิ�ใต้้ และอ�ร์เจนติ้น� ม่คว�ม

ต้้องกิ�รใช้ิเพิ�มข้ึ้�น สำ�หรับกิ�รค้�ขึ้องโลกิม่

 192.63 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 183.70 ล้�น

ตั้น ในปี็ 2563/64 ร้อยัละ 4.86  

โดยัอ�ร์เจนติ้น� ยัูเครน บร�ซิึ่ล สหภ�พยัุโรป็  

รัสเซ่ึ่ยั และแอฟื้ริกิ�ใต้้ ส่งออกิเพิ�มข้ึ้�น  

ป็ระกิอบกัิบผู้นำ�เข้ึ้� เช่ิน เม็กิซิึ่โกิ ญ่�ปุ็�น  

สหภ�พยัุโรป็ เว่ยัดน�ม อ่ยิัป็ต์้ อิหร่�น  

โคลัมเบ่ยั ไต้้หวัน แอลจ่เร่ยั และเป็รู  

ม่กิ�รนำ�เข้ึ้�เพิ�มข้ึ้�น

 เด่อนม่น�คม 2565 (1-15 ม่น�คม 2565)  

ม่ป็ริม�ณีกิ�รส่งออกิข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์  

660 ตั้น (สม�คมพ่อค้�ข้ึ้�วโพดและพ่ชิ 

พันธ์ุีไที่ยั)

รึาคา	
 สร์ีปัรี�ค้�ข��วัโพัดเลี�ยงสัตวั�เดือน

มี่น�ค้ม่ 2565 มี่ดังนี�

 ร�ค�ข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยั

ได้คว�มช่ิ�นไม่เกิิน 14.5% เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  

8.98 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 8.94 บ�ที่  

ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 0.45 

และสูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 8.06 บ�ที่  

ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 11.41 

สำ�หรับข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์คว�มช่ิ�นเกิิน  

14.5% เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 7.34 บ�ที่  

สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 7.17 บ�ที่ ขึ้องเด่อน

กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 2.37 และสูงข้ึ้�น 

จ�กิกิิโลกิรัมละ 6.44 บ�ที่ ขึ้องเด่อน

ม่น�คม 2564 ร้อยัละ 13.98

 ร�ค�ข้ึ้�วโพดเล่�ยังสัต้ว์ขึ้�ยัส่งในต้ล�ด

กิรุงเที่พฯ ท่ี่�โรงง�นอ�ห�รสัต้ว์รับซ่ึ่�อเฉัล่�ยั

กิิโลกิรัมละ 12.72 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิ 

กิิโลกิรัมละ 10.99 บ�ที่ ขึ้องเด่อน

กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 15.74 และ 

สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 9.27 บ�ที่ ขึ้องเด่อน

ม่น�คม 2564 ร้อยัละ 37.22 สำ�หรับร�ค�

ขึ้�ยัส่งท่ี่�ไซึ่โลรับซ่ึ่�อเฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  

10.68 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 

2565 และสูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 8.78 บ�ที่ 

ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 21.64

  ร�ค�ส่งออกิ เอฟื้.โอ.บ่. เฉัล่�ยัตั้นละ  

390.00 ดอลล�ร์สหรัฐ (12,901.00 บ�ที่

/ตั้น) สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 343.00 ดอลล�ร์

สหรัฐ (11,117.00 บ�ที่/ตั้น) ขึ้องเด่อน

กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 13.70 และ 

สูงข้ึ้�นในรูป็ขึ้องเงินบ�ที่ ตั้นละ 1,784.00 บ�ที่  

เม่�อเท่ี่ยับกัิบเด่อนม่น�คม 2564 เฉัล่�ยัตั้นละ  

307.00 ดอลล�ร์สหรัฐ (9,370.00 บ�ที่/ตั้น)  

สูงข้ึ้�นร้อยัละ 27.04 แต่้ลดลงในรูป็ขึ้อง 

เงินบ�ที่ตั้นละ 3,531.00 บ�ที่

 ร�ค�ซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้�ในต้ล�ดชิิค�โกิ

เด่อนพฤษภ�คม 2565 ข้ึ้�วโพดเมล็ด

เหล่องอเมริกัินชัิ�น 2 เฉัล่�ยัตั้นละ 295.06 

ดอลล�ร์สหรัฐ (9,884.00 บ�ที่/ตั้น)  

สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 258.66 ดอลล�ร์สหรัฐ  

(8,494.00 บ�ที่/ตั้น) ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี  

2565 ร้อยัละ 14.07 และสูงข้ึ้�นในรูป็ 

ขึ้องเงินบ�ที่ตั้นละ 1,390 บ�ที่ เม่�อเท่ี่ยับกัิบ 

เด่อนม่น�คม 2564 เฉัล่�ยัตั้นละ 217.72 

ดอลล�ร์สหรัฐ (6,739.00 บ�ที่/ตั้น)  

สูงข้ึ้�นร้อยัละ 35.52 และสูงข้ึ้�นในรูป็ขึ้อง

เงินบ�ที่ตั้นละ 3,145 บ�ที่

บัญช่สมดุลิข้่าวโพิดโลิก
(ค�ดคะเนเม่�อวันท่ี่� 9 ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

รี�ยก�รี 2563/64 2564/65 รี�อยละผู้ลต่�ง

สต็้อกิต้้นปี็ 306.33 291.45 -4.86
ผลผลิต้ 1,123.28 1,206.14 7.38
นำ�เข้ึ้� 183.70 192.63 4.86
ส่งออกิ 183.70 192.63 4.86

ใช้ิในป็ระเที่ศ 1,138.16 1,196.62 5.14
สต็้อกิป็ล�ยัปี็ 291.45 300.97 3.27

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565

โดย น.ส.สุด�รินที่ร์ รอดมณี่ 
น.ส.พัที่ริยั� วงศ์พรม

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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ข้้าวฟา่งเลี�ยงสัตว์
การึผลิ้ต
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดคะเน
ผลผลิต้ข้ึ้�วฟื้��งโลกิ ปี็ 2564/65 (ณี เด่อน
ม่น�คม 2565) ม่ป็ริม�ณี 65.60 ล้�นตั้น  
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 61.96 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2563/64  
ร้อยัละ 5.87 โดยัป็ระเที่ศสหรัฐอเมริกิ�  
ไนจ่เร่ยั เอธิีโอเปี็ยั เม็กิซิึ่โกิ อ�ร์เจนติ้น จ่น  
ออสเต้รเล่ยั และบูร์กิิน�ฟื้�โซึ่ ผลิต้ได้เพิ�มข้ึ้�น

การึค้า
  กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดคะเน
คว�มต้้องกิ�รใช้ิข้ึ้�วฟื้��งโลกิ ปี็ 2564/65 
ม่ 65.03 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 62.40 ล้�นตั้น  
ขึ้องปี็ 2563/64 ร้อยัละ 4.21 โดยัจ่น  
ไนจ่เร่ยั เอธิีโอเปี็ยั เม็กิซิึ่โกิ สหรัฐอเมริกิ�  
บูร์กิิน�ฟื้�โซึ่ อ�ร์เจนติ้น� และแคเมอรูน  

ม่คว�มต้้องกิ�รใช้ิเพิ�มข้ึ้�น ด้�นกิ�รค้�โลกิ 
ค�ดว่�ม่ 12.73 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  
10.66 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2563/64 ร้อยัละ  
19.43 โดยัสหรัฐอเมริกิ� อ�ร์เจนติ้น�  
ออสเต้รเล่ยั เคนยั� ยูัเครน และโบลิเว่ยั  

ส่งออกิเพิ�มข้ึ้�น ป็ระกิอบกัิบจ่น ญ่�ปุ็�น  
เคนยั� แม็กิซิึ่โกิ ซูึ่ด�นใต้้ เอริเที่ร่ยั ชิิล่ 
และเอธิีโอเปี็ยั นำ�เข้ึ้�เพิ�มข้ึ้�น
 ร�ค�ข้ึ้�วฟื้��งแดงคละท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 
เด่อนม่น�คม 2565 ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค�

บัญช่สมดุลิข่้าวฟา่งโลิก
(ค�ดคะเนเม่�อวันท่ี่� 9 ม่น�คม 2565)

หน่วยั : ล้�นตั้น

รี�ยก�รี 2564/65 2563/64 รี�อยละผู้ลต่�ง

สต๊้อกิต้้นปี็ 3.90 3.45 -11.39
ผลผลิต้ 61.96 65.60 5.87
นำ�เข้ึ้� 10.66 12.73 19.43
ส่งออกิ 10.66 12.73 19.43

ใช้ิในป็ระเที่ศ 62.40 65.03 4.21
สต๊้อกิป็ล�ยัปี็ 3.45 4.02 16.39

ที�ม่� : World Grain Situation and Outlook, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565

ถัั่�วเขี้ยว
การึผลิ้ต
 ถั�วเข่ึ้ยัว ปี็ 2564/65 ค�ดกิ�รณ์ี ณี เด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2565 (ผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ดตั้�งแต่้
เด่อนกิรกิฎ�คม 2564-มิถุน�ยัน 2565)  
ม่เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว 728,958 ไร่ ผลผลิต้  
108,474 ตั้น และผลผลิต้ต่้อไร่ 146 กิิโลกิรัม  
เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563/64 ท่ี่�ม่เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว 
758,943 ไร่ ผลผลิต้ 110,060 ตั้น และผลผลิต้
ต่้อไร่ 142 กิิโลกิรัม พบว่�เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว  
และผลผลิต้ลดลงร้อยัละ 3.95 และร้อยัละ 1.44  
แต่้ผลผลิต้ต่้อไร่ เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 2.82

รึาคา
 คว�มเคล่�อนไหวขึ้องร�ค�ในเด่อนม่น�คม 
2565 ม่ดังน่�
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 ถั�วัเขียวัผู้้วัมั่นเม่ล็ดใหญ่ชน้ดค้ละ เด่อนน่� 
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 22.15 บ�ที่ ลดลงจ�กิ
กิิโลกิรัมละ 23.38 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี  
2565 ร้อยัละ 5.24 และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  
29.27 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ  
24.33

 ถั�วัเขียวัผู้้วัดำ�ชน้ดค้ละ ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค�
		 รึาคาขายส่ำงตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ถั�วัเขียวัผู้้วัมั่นเกรีดเอ เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 29.00 บ�ที่ คงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม� แต่้ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 34.00  
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 14.71
 ถั�วัเขียวัผู้้วัมั่นเกรีดบี เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 24.00 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  
24.80 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565  
ร้อยัละ 3.23 และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 31.22 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 23.12

 ถั�วัเขียวัผู้้วัดำ�ค้ละ ชั�น 1 เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 38.00 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 
39.60 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565  
ร้อยัละ 4.04 แต่้สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ  
36.22 บ�ที่ ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 4.92
 ถั�วัเขียวัผู้้วัดำ�ค้ละ ชั�น 2 เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 20.00 บ�ที่ คงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม� แต่้ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 24.48 บ�ที่ 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 18.29
 ถั�วัน้�วัน�งแดง เด่อนน่�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
32.00 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 34.40 บ�ที่  
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ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ
พ.ศ. 2565
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ผลิผลิิตถั่วเหลิืองข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วยั : ล้�นต้ัน

ปัรีะเทศ 2563/64 2564/65

บร�ซิึ่ล 138.00 127.00
สหรัฐอเมริกิ� 114.75 120.71
อ�ร์เจนติ้น� 46.20 43.50

จ่น 19.60 16.40
อินเด่ยั 10.45 11.90

ป็�ร�กิวัยั 9.90 5.30
แคน�ด� 6.36 6.27
อ่�น ๆ 20.97 22.72

รีวัม่ 366.23 353.80

ที�ม่� : Oilseeds : World Markets and Trade March 2022

ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 6.98  
และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 36.13 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 11.43
	 รึาคาส่ำงออก	เอฟ.โอ.บ่.
 ถั�วัเขียวัผู้้วัมั่นเกรีดเอ เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 30.02 บ�ที่ คงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�
ผ่�นม� แต่้ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 35.06 บ�ที่ 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 14.37
 ถั�วัเขียวัผู้้วัมั่นเกรีดบี เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัม 24.98 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  

โดย น.ส.ยุัพยัง น�มวงษ�
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

โดย น�งส�วภัที่รวด่ จันที่ร์ม�
น�ยัภ�ณุีพันธ์ี คำ�วังสง่�

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

25.79 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ  
3.15 และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 32.25 บ�ที่ 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 22.55
 ถั�วัเขียวัผู้้วัดำ�ค้ละ ชั�น 1 เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 39.08 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  
40.70 บ�ที่ ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ  
3.98 แต่้สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 37.29 บ�ที่ 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 4.80
 ถั�วัเขียวัผู้้วัดำ�ค้ละ ชั�น 2 เด่อนน่�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 20.95 บ�ที่ คงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อน 

ท่ี่�ผ่�นม� แต่้ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 25.47 บ�ที่ 
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 17.72
 ถั�วัน้�วัน�งแดง เด่อนน่�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
32.84 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 35.26 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 6.87  
และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 37.00 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 11.25

ถั่ั�วเหล้อง
ดื้านการึผล้ิต
	 ในปรึะเที่ศ
 ในปี็ 2565/66 ม่เน่�อท่ี่�เพ�ะป็ลูกิ  
0.085 ล้�นไร่ ผลผลิต้ 23,007 ตั้น  
ลดลงจ�กิ 0.088 ล้�นไร่ และ 23,482 ตั้น  
ในปี็ 2564/65 ร้อยัละ 3.41 และร้อยัละ  
2.02 ต้�มลำ�ดับ แต่้ม่ผลผลิต้ต่้อไร่  
270 กิิโลกิรัม เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 267 กิิโลกิรัม 
ในปี็ 2564/65 ร้อยัละ 1.12
	 ต่างปรึะเที่ศ
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ป็ระม�ณีกิ�ร
ผลผลิต้ถั�วเหล่องโลกิปี็ 2564/65 ป็ระจำ�
เด่อนม่น�คม 2565 ม่ป็ระม�ณี 353.80 

ล้�นตั้น ลดลงจ�กิ 366.23 ล้�นตั้น  
ขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 3.39
	 สำถานการึณ์ในต่างปรึะเที่ศ
 สำ�นักิข่ึ้�วต่้�งป็ระเที่ศร�ยัง�นว่�  
ในปี็ 2564/65 กิ�รผลิต้ถั�วเหล่องขึ้อง
บร�ซิึ่ลจะอยัูท่่ี่�ป็ระม�ณี 124.60 ล้�นตั้น  
ลดลงจ�กิ 139.40 ล้�นตั้น ในปี็ท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 10.60 ซ้ึ่�งค�ดว่�จะเผชิิญกัิบภัยัแล้ง 
ท่ี่�ส่งผลกิระที่บต่้อเกิษต้รกิรในรัฐที่�งต้อนใต้้ 
ท่ี่�สำ�คัญ เช่ิน รัฐ Parana และรัฐ Rio 
Grande do Sul โดยัผลผลิต้เฉัล่�ยัลดลง  
38.70% และ 56.20% ต้�มลำ�ดับ  
แต่้อย่ั�งไรก็ิต้�ม รัฐที่�งต้ะวันต้กิต้อนกิล�ง  
เช่ิน รัฐ Mato Grosso และ Goias 
เกิษต้รกิรส�ม�รถป็รับป็รุงกิ�รผลิต้ได้ด่ข้ึ้�น  

พบว่� ในรัฐ Mato Grosso ผลผลิต้เฉัล่�ยั
เพิ�มข้ึ้�นเก่ิอบ 5% เป็็น 60.70 กิิโลกิรัมต่้อ
เฮกิต้�ร์ 

ด้ืานรึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ร�ค�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ขึ้องถั�วเหล่อง
ชินิดคละในเด่อนน่� เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
20.15 บ�ที่
 ร�ค�ขึ้�ยัส่ง ณี ต้ล�ดกิรุงเที่พฯ  
ขึ้องถั�วเหล่องสกัิดนำ��มันในเด่อนน่�  
ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค�
	 ต่างปรึะเที่ศ
 ร�ค�ถั�วเหล่องซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้� ณี ต้ล�ด
ชิิค�โกิ เฉัล่�ยับุชิเชิลละ 1,678.79 เซึ่นต์้  
(20.59 บ�ที่/กิกิ.) สูงข้ึ้�นจ�กิบุชิเชิลละ  
1,619.58 (19.45 บ�ที่/กิกิ.) ในเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 3.66 และสูงข้ึ้�นจ�กิ 
บุชิเชิลละ 1,413.65 เซึ่นต์้ (16.10 บ�ที่/กิกิ.)  
ในเด่อนเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 18.76 
 ร�ค�กิ�กิถั�วเหล่องซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้� ณี  
ต้ล�ดชิิค�โกิ เฉัล่�ยัตั้นละ 488.77 ดอลล�ร์
สหรัฐฯ (16.32 บ�ที่/กิกิ.) สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ  
455.86 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (14.91 บ�ที่/กิกิ.)  
ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 7.23 และสูงข้ึ้�น
จ�กิตั้นละ 408.50 ดอลล�ร์สหรัฐฯ (12.63 
บ�ที่/กิกิ.) ในเด่อนเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 19.65
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ถัั่�วลิสง
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิ้ต
 ถั�วลิสง ปี็ 2564/65 ค�ดกิ�รณ์ี  
ณี เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 (ผลผลิต้ 
ออกิสู่ต้ล�ดตั้�งแต่้เด่อนกิรกิฎ�คม 2564  
ถ้งมิถุน�ยัน 2565) ม่เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว 69,563 ไร่ 
ผลผลิต้ 25,074 ตั้น และผลผลิต้ต่้อไร่  
357 กิิโลกิรัม เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ 2563/64  
ท่ี่�ม่เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัว 85,027 ไร่ ผลผลิต้  
29,299 ตั้น และผลผลิต้ต่้อไร่ 337 
กิิโลกิรัม พบว่� เน่�อท่ี่�เก็ิบเก่ิ�ยัวและผลผลิต้
ลดลง ร้อยัละ 18.19 และร้อยัละ 14.42 
แต่้ผลผลิต้ต่้อไร่เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 5.93
 ค้วั�ม่เค้ลื�อนไหวัของรี�ค้�ในเดือน
ก์ม่ภ�พัันธุ์� 2565 มี่ดังนี�
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 ถั�วัล้สงทั�งเปัลือกสด เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
31.11 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 31.98 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 2.72 
และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 31.24 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 0.42
 ถั�วัล้สงทั�งเปัลือกแห�ง เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
40.66 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 45.34 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 10.32 
และลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 54.09 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนม่น�คม 2564 ร้อยัละ 24.83
	 รึาคาขายส่ำงตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ถั�วลิสงกิะเที่�ะเป็ล่อกิชินิดคัดพิเศษ  
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 65.50 บ�ที่ ลดลง
จ�กิกิิโลกิรัมละ 67.50 บ�ที่ ขึ้องเด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 2.96 แต่้สูงข้ึ้�น

ผลิผลิิตถั่วลิิสงข่องปัระเทศผู้ผลิิตท่่ส�าคัญ
หน่วยั : ล้�นต้ัน

ปัรีะเทศ 2563/64 2564/65 อัตรี�ก�รีเต้บโต (%)

ส�ธี�รณีรัฐป็ระชิ�ชินจ่น 17.99 18.20 1.17
อินเด่ยั 6.70 6.80 1.49
อ่�น ๆ 24.86 25.61 3.02

รีวัม่ 49.55 50.61 2.14

ที�ม่� : Oilseeds : World Market and Trade, Mar 2022

ผลิผลิิตแลิะการกระจายผลิผลิิตถั่วลิิสงโลิก
หน่วยั : ล้�นตั้น

รี�ยก�รี 2563/64 2564/65 อัตรี�ก�รีเต้บโต (%)

ผลผลิต้ 49.55 50.61 2.14

นำ�เข้ึ้� 4.33 4.29 -0.92

ส่งออกิ 4.69 4.55 -0.85

สกัิดนำ��มัน 19.89 20.04 0.75

สต็้อกิป็ล�ยัปี็ 4.42 3.97 -10.18

ที�ม่� : Oilseeds : World Market and Trade, Mar 2022

จ�กิกิิโลกิรัมละ 59.67 บ�ที่ ขึ้องเด่อน
ม่น�คม 2564 ร้อยัละ 9.77
 ถั�วลิสงกิะเที่�ะเป็ล่อกิชินิดคัดธีรรมด�  
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 60.50 บ�ที่ ลดลงจ�กิ 
กิิโลกิรัมละ 64.00 บ�ที่ ขึ้องเด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 5.47 แต่้สูงข้ึ้�น
จ�กิกิิโลกิรัมละ 56.17 บ�ที่ ขึ้องเด่อน
ม่น�คม 2564 ร้อยัละ 7.71

ต่างปรึะเที่ศ
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดกิ�รณ์ี 

โดย น.ส.ยุัพยัง น�มวงษ�
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

ปาล์ม่นำ�ามั่น
การึผลิ้ต
 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ค�ดว่�
ปี็ 2565 ผลผลิต้ป็�ล์มนำ��มันเด่อนม่น�คม
จะม่ป็ระม�ณี 1.709 ล้�นตั้น คิดเป็็น
นำ��มันป็�ล์มดิบ 0.308 ล้�นตั้น สูงข้ึ้�นจ�กิ
ผลผลิต้ป็�ล์มที่ะล�ยั 1.019 ล้�นตั้น  
คิดเป็็นนำ��มันป็�ล์มดิบ 0.183 ล้�นตั้น 
ขึ้องเด่อนกุิมภ�พันธ์ี คิดเป็็นร้อยัละ 67.71 
และร้อยัละ 68.31 ต้�มลำ�ดับ

การึตล้าดื
 คว�มขัึ้ดแยั้งระหว่�งรัสเซ่ึ่สกัิบยูัเครน
ส่งผลกิระที่บต่้ออ�ห�รทัี่�วโลกิ อินโดน่เซ่ึ่ยั
ผู้ผลิต้ป็�ล์มนำ��มันอันดับ 1 ขึ้องโลกิ 
ได้ม่กิ�รควบคุมกิ�รส่งออกินำ��มันป็�ล์ม
อยั่�งเข้ึ้มงวด เพ่�อไม่ให้กิระที่บกัิบร�ค�
อ�ห�รภ�ยัในป็ระเที่ศ ที่ำ�ให้กิระที่บ 
ต่้ออุป็ที่�นนำ��มันป็�ล์มในต้ล�ดโลกิ  
อยั่�งไรก็ิต้�มอินโดน่เซ่ึ่ยัได้ยักิเลิกิกิ�ร
ควบคุมกิ�รส่งออกิแล้วเม่�อวันท่ี่� 18 ม่.ค.  
2565 และได้เพิ�มภ�ษ่ส่งออกิสูงสุด 
เป็็นตั้นละ 375 ดอลล�ร์สหรัฐ ซ้ึ่�งเพิ�มข้ึ้�น

ม�ถ้งร้อยัละ 114.29 อ่กิทัี่�งคว�มขัึ้ดแย้ังน่�
ยัังส่งผลกิระที่บต่้อกิ�รผลิต้อ�ห�ร 
ทัี่�วโลกิอ่กิด้วยั เน่�องจ�กิรัสเซ่ึ่ยัเป็็นหน้�ง 
ในป็ระเที่ศผู้ผลิต้ส�รอ�ห�รท่ี่�สำ�หรับ 
ขึ้องพ่ชิอย่ั�งแร่โพแที่ชิ ซ้ึ่�งเป็็นวัต้ถุดิบ
ในกิ�รผลิต้ปุ็�ยัโพแที่สเซ่ึ่ยัม และรัสเซ่ึ่ยั
ยัังได้สั�งให้ม่กิ�รระงับกิ�รส่งออกิปุ็�ยัด้วยั 
นอกิจ�กิน่� รัสเซ่ึ่ยัยัังเป็็นหน้�งในป็ระเที่ศ 
ผู้ผลิต้นำ��มันร�ยัใหญ่ขึ้องโลกิ กิ�รแบน 
กิ�รซ่ึ่�อนำ��มันจ�กิรัสเซ่ึ่ยัขึ้องป็ระเที่ศต่้�งๆ  
จะส่งผลให้ร�ค�นำ��มันดิบในต้ล�ดสูงข้ึ้�น
อยั่�งม�กิ ซ้ึ่�งจะส่งผลต่้อร�ค�นำ��มันป็�ล์ม

ภ�วกิ�รณ์ีผลิต้ถั�วลิสงโลกิ ปี็ 2564/65  
ณี ม่น�คม 2565 ม่ผลผลิต้ 50.61 ล้�นตั้น 
สูงข้ึ้�นจ�กิ 49.55 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2563/64 
ร้อยัละ 2.14 หร่อคิดเป็็นร้อยัละ 8.41
ขึ้องผลผลิต้พ่ชินำ��มันขึ้องโลกิ โดยัถั�วเหล่อง  
เรป็ซ่ึ่ด และเมล็ดที่�นต้ะวัน ปี็ 2564/65  
ม่ป็ริม�ณี 353.80 ล้�นตั้น 71.12 ล้�นตั้น 
และ 57.19 ล้�นตั้น ต้�มลำ�ดับ 
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ฝ้าย
ในปรึะเที่ศ
	 รึาคา
 ร�ค�ฝ้�ยัดอกิทัี่�งเมล็ดชินิดคละ 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เด่อนน่�ไม่ม่

ต่างปรึะเที่ศ	
	 การึผล้ิต
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดกิ�รณ์ี
ผลผลิต้ฝ้�ยัโลกิปี็ 2564/65 ณี เด่อน
ม่น�คม 2565 ม่ป็ริม�ณี 26.10 ล้�นตั้น  
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 24.34 ล้�นตั้นขึ้องปี็ 2563/64 
ร้อยัละ 7.23
	 การึค้า	
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐฯ ค�ดกิ�รณ์ี
คว�มต้้องกิ�รใช้ิฝ้�ยัโลกิ ปี็ 2564/65  
ม่ป็ริม�ณี 27.12 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 26.56 
ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2563/64 ร้อยัละ 2.11  
ด้�นกิ�รนำ�เข้ึ้� ม่ป็ริม�ณี 10.08 ล้�นตั้น  
ลดลงจ�กิ 10.68 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2563/64 
ร้อยัละ 5.62 ด้�นกิ�รส่งออกิ ม่ป็ริม�ณี  
10.07 ล้�นตั้น ลดลงจ�กิ 10.57 ล้�นตั้น 
ขึ้องปี็ 2563/64 ร้อยัละ 4.73

บัญช่สมดุลิฝ้า้ยโลิก	(ณ	เดือนม่นาคม	2565)	
หน่วยั : ล้�นต้ัน

รี�ยก�รี ปีั 2563/64 ปีั 2564/65 ผู้ลต่�งรี�อยละ

สต็้อกิต้้นปี็ 21.13 19.01 -10.03 
ผลผลิต้ 24.34 26.10 7.23 
นำ�เข้ึ้� 10.68 10.08 -5.62 

ใช้ิในป็ระเที่ศ 26.56 27.12 2.11 
ส่งออกิ 10.57 10.07 -4.73 

สต็้อกิป็ล�ยัปี็ 19.01 17.98 -5.42 

ที�ม่� : Cotton World markets and trade, USDA ป็ระจำ�เด่อนม่น�คม 2565

ความเคลื้�อนไห้วของรึาคาฝ้้าย
ในตล้าดืโล้กปรึะจำาเดืือนม่นาคม	
2565	สำรุึปได้ืดัืงน่�
 ร�ค�ซ่ึ่�อ-ขึ้�ยัล่วงหน้�เพ่�อส่งมอบเด่อน
พฤษภ�คม 2565 ที่ำ�สัญญ�เด่อนม่น�คม  
เฉัล่�ยัป็อนด์ละ 122.66 เซึ่นต์้ (กิิโลกิรัมละ  
90.18 บ�ที่) ลดลงจ�กิป็อนด์ละ 123.65 
เซึ่นต์้ (กิิโลกิรัมละ 89.52 บ�ที่) ขึ้องเด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2565 ร้อยัละ 0.80 (แต่้เพิ�มข้ึ้�น 

ในรูป็เงินบ�ที่กิิโลกิรัมละ 0.66 บ�ที่)  
และเพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็อนด์ละ 85.28 เซึ่นต์้  
(กิิโลกิรัมละ 58.19 บ�ที่) ขึ้องเด่อนม่น�คม  
2564 ร้อยัละ 43.83 (เพิ�มข้ึ้�นในรูป็เงินบ�ที่
กิิโลกิรัมละ 31.99 บ�ที่)

โดย น�ยัเอกิพัฒน์ วิรัต้น์พงษ์ 
  น.ส.สุด�รัต้น์ ผลพิบูลยั์

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

อ้อยโรงงาน
และนำ�าตาล
ในปรึะเที่ศ
 ไม่ม่ร�ยัง�น  

ต่างปรึะเที่ศ	
 สำ�นักิง�นคณีะกิรรมกิ�รกิำ�กัิบนำ��ต้�ล
ขึ้องอินเด่ยัระบุว่�โรงง�น 19 แห่ง ปิ็ดห่บแล้ว  

กิิโลกิรัมละ 34.62 บ�ที่ ในเด่อนเด่ยัวกัิน
ขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 56.33 
 ร�ค�นำ��มันป็�ล์มดิบซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้�  
ณี ต้ล�ดม�เลเซ่ึ่ยัเฉัล่�ยัตั้นละ 6,973.17 ริงกิิต้  
(56.04 บ�ที่/กิกิ.) สูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ  
5,804.30 ริงกิิต้ (45.80 บ�ที่/กิกิ.)  
ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 20.14 และสูงข้ึ้�น
จ�กิตั้นละ 4,087.60 ริงกิิต้ (31.08 บ�ที่/กิกิ.)  
ในเด่อนเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 70.59 
 ร�ค�นำ��มันป็�ล์มดิบซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้�  
ณี ต้ล�ดรอต้เต้อร์ดัม เฉัล่�ยัตั้นละ 1,882.00  

โดย น.ส.ยุัพยัง น�มวงษ�
น�งอัมพิกิ� เพชิรเสถ่ยัร

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

ดอลล�ร์สหรัฐฯ (62.83 บ�ที่/กิกิ.) สูงข้ึ้�น 
จ�กิตั้นละ 1,468.00 ดอลล�ร์สหรัฐฯ  
(48.22 บ�ที่/กิกิ.) ในเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ  
28.20 และสูงข้ึ้�นจ�กิตั้นละ 1,135.95 
ดอลล�ร์สหรัฐฯ (35.21 บ�ที่/กิกิ.) ในเด่อน 
เด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 65.68 

ในรัฐมห�ร�ษฏิระ ขึ้ณีะท่ี่�ผลผลิต้นำ��ต้�ล
รวมอยัู่ท่ี่� 11.2 ล้�นตั้น ณี วันท่ี่� 21 ม่น�คม  
ด้�นตั้วแที่นจำ�หน่�ยักิล่�วว่�ร�ค�นำ��ต้�ล
หน้�โรงง�นยัังที่รงตั้วท่ี่�มกิล�งแรงกิดดัน
ในกิ�รขึ้�ยั เน่�องจ�กิโรงง�นในรัฐ 
ขึ้�ยันำ��ต้�ลไป็ 70-75% ขึ้องโควต้�ร�ยัเด่อน
  กิ�รผลิต้นำ��ต้�ลในรัฐอุต้ต้รป็ระเที่ศขึ้อง
อินเด่ยัน่�จะต้ำ��กิว่� 10 ล้�นตั้น ในฤดูกิ�ลน่�  
เน่�องจ�กิกิ�รหันไป็ผลิต้เอที่�นอลและ 

รึาคา
 ร�ค�ผลป็�ล์มทัี่�งที่ะล�ยัท่ี่�เกิษต้รกิร
ขึ้�ยัได้เด่อนน่� เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 9.57 บ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 8.33 บ�ที่ ในเด่อน
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 14.89 และสูงข้ึ้�นจ�กิ
กิิโลกิรัมละ 5.46 บ�ที่ ในเด่อนเด่ยัวกัิน
ขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 75.27 
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งนำ��มันป็�ล์มดิบ ณี ต้ล�ด
กิรุงเที่พฯ เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 54.12 บ�ที่  
สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ 48.25 บ�ที่ ในเด่อน
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 12.17 และสูงข้ึ้�นจ�กิ

กิ�รฟ้ื้�นตั้วขึ้องอ้อยัในระดับต้ำ�� เม่�อเท่ี่ยับ
กัิบกิ�รค�ดกิ�รณ์ีท่ี่� 10.2 ล้�นตั้นขึ้อง
สม�คมโรงง�นนำ��ต้�ลขึ้องอินเด่ยั ISMA 
ขึ้ณีะท่ี่�อ�กิ�ศอบอุ่นในปั็จจุบันจะที่ำ�ให้กิ�ร
ฟ้ื้�นตั้วขึ้องอ้อยัแยั่ลงไป็อ่กิ ในที่�งกิลับกัิน
รัฐมห�ร�ษฏิระกิำ�ลังม่คว�มพยั�ยั�ม 
ในกิ�รขึ้นส่งอ้อยัจ�กิเม่องม�ร�ธีว�ดะ 
และชัิลน�ไป็ยัังโซึ่ล�ปู็ร์ เพ่�อให้แน่ใจว่�
อ้อยัเพิ�มเติ้มทัี่�งหมดจะได้รับกิ�รป็ระมวลผล  
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ราคาน�้าตาลิทรายดิบตลิาดนิวยอร์ก	หมายเลิข่	11	(เซนต์/ปัอนด์)

เดือนกำ�หนดรี�ค้� รี�ค้�ส้งส์ด รี�ค้�ตำ��ส์ด รี�ค้�ปิัดเมื่�อวัันที� 24 มี่.ค้. 65 รี�ค้�ปิัดเมื่�อวัันที� 24 ก.พั. 65 เปัลี�ยนแปัลง เพั้�ม่(+), ลด(-)

พ.ค.-65 19.50 19.20 19.26 17.91 +1.35

กิ.ค.-65 19.37 19.15 19.19 17.75 +1.44

ต้.ค.-65 19.39 19.22 19.25 17.88 +1.37

ม่.ค.-66 19.50 19.38 19.40 18.16 +1.24

พ.ค.-66 18.62 18.52 18.57 17.47 +1.10

กิ.ค.-66 18.04 17.90 17.98 17.01 +0.97

ต้.ค.-66 17.63 17.50 17.58 16.73 +0.85

ม่.ค.-67 17.63 17.50 17.57 16.77 +0.80

พ.ค.-67 17.17 17.01 17.09 16.21 +0.88

กิ.ค.-67 16.90 16.70 16.79 15.84 +0.95

ต้.ค.-67 16.87 16.75 16.75 15.70 +1.05

ราคาน�้าตาลิทรายข่าวตลิาดลิอนดอน	หมายเลิข่	5	(เหร่ยญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกำ�หนดรี�ค้� รี�ค้�ส้งส์ด รี�ค้�ตำ��ส์ด รี�ค้�ปิัดเมื่�อวัันที� 24 มี่.ค้. 65 รี�ค้�ปิัดเมื่�อวัันที� 24 ก.พั. 65 เปัลี�ยนแปัลง เพั้�ม่(+), ลด(-)

พ.ค.-65 555.40 548.70 550.60 499.50 +51.10

ส.ค.-65 539.00 532.00 535.20 487.80 +47.40

ต้.ค.-65 526.00 521.70 523.20 481.00 +42.20

ธี.ค.-65 520.00 517.00 518.40 483.10 35.30

ม่.ค.-66 513.40 511.60 512.00 482.80 29.20

พ.ค.-65 502.00 500.30 501.50 476.60 +24.90

ส.ค.-66 490.60 490.00 490.60 468.40 +22.20

ต้.ค.-66 481.10 478.50 481.10 460.50 +20.60

ยางพารา
การึผลิ้ต
 ผลผลิต้ยั�งพ�ร�ขึ้องไที่ยัในช่ิวงระหว่�ง
เด่อนมกิร�คม - กุิมภ�พันธ์ี ปี็ 2565  
ม่ป็ริม�ณี 0.909 ล้�นตั้น (0.923 ล้�นตั้น 
ยั�งดิบ) เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 0.89 เม่�อเท่ี่ยับกัิบ
ช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ 2564 ท่ี่�ม่ผลผลิต้ 0.901 
ล้�นตั้น (0.915 ล้�นตั้นยั�งดิบ) โดยัช่ิวงท่ี่�
ผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ดม�กิขึ้องปี็ 2565  

ค�ดว่�อยัู่ในช่ิวงเด่อนสิงห�คม – ธัีนว�คม  
โดยัม่ผลผลิต้ออกิสู่ต้ล�ดร้อยัละ 54.10 
ขึ้องป็ริม�ณีผลผลิต้ทัี่�งปี็ ที่�งด้�นกิ�รผลิต้
ยั�งพ�ร�ในภ�พรวมขึ้องโลกิ สม�คมป็ระเที่ศ
ผู้ผลิต้ยั�งธีรรมชิ�ติ้ (ANRPC) ค�ดกิ�รณ์ีว่�
ในปี็ 2565 ผลผลิต้ยั�งพ�ร�โลกิม่ป็ระม�ณี 
14.107 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ 2564  
ร้อยัละ 1.91 ท่ี่�ม่ป็ริม�ณี 13.842 ล้�นตั้น 

การึตล้าดื
 กิ�รส่งออกิยั�งพ�ร�ขึ้องไที่ยัในช่ิวง
ระหว่�งเด่อนมกิร�คม - กุิมภ�พันธ์ี 2565  
ม่ป็ริม�ณี 0.733 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ  
14.00 จ�กิ 0.643 ล้�นตั้นขึ้องปี็ 2564  
ที่�งด้�นคว�มต้้องกิ�รใช้ิยั�งพ�ร�ในภ�พ
รวมขึ้องโลกิANRPC ค�ดกิ�รณ์ีว่�ในปี็ 2565 
ป็ระม�ณีกิ�รคว�มต้้องกิ�รใช้ิยั�ง 14.232 
ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ 2564 ร้อยัละ 1.24  
ท่ี่�ม่ป็ริม�ณี 14.057 ล้�นตั้น

โดย น.ส.สุด�รินที่ร์ รอดมณ่ี 
น.ส.สุด�รัต้น์ ผลพิบูลยั์

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

สหพันธ์ีโรงง�นนำ��ต้�ลสหกิรณ์ีแห่งชิ�ติ้ 
ขึ้องอินเด่ยักิล่�ว
  โรงง�นต่้�งๆ ในจ่นกิำ�ลังจะปิ็ดห่บ  

โดยัค�ดว่�จะม่กิ�รผลิต้นำ��ต้�ลขัึ้�นสุดท้ี่�ยั 
อยัู่ท่ี่�ป็ระม�ณี 9.5 ล้�นตั้น ลดลง  
1.2 ล้�นตั้น เม่�อเท่ี่ยับกัิบปี็ท่ี่�แล้ว

31ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 785 เมษายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร

ภาวะเศรษฐก้ิจก้ารเก้ษตร



รึาคา
 1. รี�ค้�ที�เกษตรีกรีข�ยได�เฉลี�ยทั�งปัรีะเทศ 
 1) ยั�งแผ่นดิบคุณีภ�พท่ี่� 1 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 61.52 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 57.32 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 4.20 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 7.33 
 2) ยั�งแผ่นดิบคุณีภ�พท่ี่� 2 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 61.02 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 56.82 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 4.20 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 7.39
 3) ยั�งแผ่นดิบคุณีภ�พท่ี่� 3 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 60.52 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 56.32 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 4.20 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 7.46
 4) ยั�งก้ิอนคละ ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 
25.94 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 25.24 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 0.70 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 2.77
 5) เศษยั�งคละ ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
24.72 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 24.06 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 0.66 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 2.74
 6) นำ��ยั�งสดคละ ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
60.93 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 55.73 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 5.20 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 9.33

 2. รี�ค้�ส่งออก เอฟ.โอ.บี.  
ซืื้�อข�ยล่วังหน��ส่งม่อบเดือนเม่ษ�ยน 2565 
 ณ ท่�เรืีอกร์ีงเทพั 
 1) ยั�งแผ่นรมควันชัิ�น 1 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 75.47 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  
71.15 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
4.32 บ�ที่ หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.07
 2) ยั�งแผ่นรมควันชัิ�น 3 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 74.32 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  
70.00 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
4.32 บ�ที่ หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.17
 3) ยั�งแท่ี่ง (STR20) ร�ค�เฉัล่�ยั 
กิิโลกิรัมละ 58.88 บ�ที่ ลดลงจ�กิ  
59.88 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
1.00 บ�ที่ หร่อลดลงร้อยัละ 1.67
 4) นำ��ยั�งข้ึ้น ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 
53.08 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 50.39 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 2.69 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 5.34
 ณ ท่�เรืีอสงขล� 
 1) ยั�งแผ่นรมควันชัิ�น 1 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 75.22 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  
70.90 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
4.32 บ�ที่ หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.09
 2) ยั�งแผ่นรมควันชัิ�น 3 ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 74.07 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  

69.75 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
4.32 บ�ที่ หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.19
 3) ยั�งแท่ี่ง (STR20) ร�ค�เฉัล่�ยั 
กิิโลกิรัมละ 58.63 บ�ที่ ลดลงจ�กิ  
59.63 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 
1.00 บ�ที่ หร่อลดลงร้อยัละ 1.68
 4) นำ��ยั�งข้ึ้น ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
52.83 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 50.14 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� กิิโลกิรัมละ 2.69 บ�ที่ 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 5.36
 3. รี�ค้�ย�งแผู่้นรีม่ค้วัันชั�น 3  
ในตล�ดล่วังหน��ต่�งปัรีะเทศ 
 1) ร�ค�ซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้�ต้ล�ดสิงคโป็ร์  
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 216.72 เซึ่นต์้สหรัฐฯ  
(71.47 บ�ที่) เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 211.90 เซึ่นต์้
สหรัฐฯ (65.27 บ�ที่) ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
กิิโลกิรัมละ 4.82 เซึ่นต์้สหรัฐฯ หร่อเพิ�มข้ึ้�น
ร้อยัละ 2.27
 2) ร�ค�ซ่ึ่�อขึ้�ยัล่วงหน้�ต้ล�ดโต้เก่ิยัว  
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 250.83 เยัน (69.26 บ�ที่) 
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 245.37 เยัน (64.52 บ�ที่)  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�กิิโลกิรัมละ 5.46 เยัน 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 2.23

โดย น�ยัที่ินกิร เพชิรสูงเนิน
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

กาแฟ
ในปรึะเที่ศ
	 การึผลิ้ต
 เน่�อท่ี่�ให้ผลรวมทัี่�งป็ระเที่ศค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น 
เน่�องจ�กิเน่�อท่ี่�ให้ผลกิ�แฟื้พันธ์ุีโรบัสต้้�  
และพันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ�เพิ�มข้ึ้�น สำ�หรับผลผลิต้ต่้อไร่ 
ทัี่�งสองพันธ์ุีค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�อท่ี่�ให้ผลกิ�แฟื้
พันธ์ุีโรบัสต้้�ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิต้้นกิ�แฟื้ 
ท่ี่�ป็ลูกิเม่�อปี็ 2561 เริ�มให้ผลได้ในปี็น่� ส่วนผลผลิต้ 
ต่้อไร่กิ�แฟื้พันธ์ุีโรบัสต้้�ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิ
ต้้นกิ�แฟื้อยัู่ในช่ิวงอ�ยัุท่ี่�ให้ผลผลิต้สูง รวมทัี่�ง
เกิษต้รกิรดูแลด่ ป็ระกิอบกัิบปี็น่�ได้รับนำ��ฝนด่ 
จ้งออกิดอกิและติ้ดเป็็นผลม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�แล้ว 
 สำ�หรับเน่�อท่ี่�ให้ผลกิ�แฟื้พันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ� 
ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น จ�กิต้้นกิ�แฟื้ท่ี่�ป็ลูกิเม่�อปี็ 2561 
เริ�มให้ผลได้ในปี็น่� โดยัเฉัพ�ะแหล่งผลิต้ที่�ง 
ภ�คเหน่อ เช่ิน จังหวัดเช่ิยังร�ยั น่�น  
แม่ฮ่องสอน โดยัเกิษต้รกิรป็ลูกิเพิ�มใน 
สวนผลไม้และพ่�นท่ี่�ว่�ง เน่�องจ�กิร�ค�กิ�แฟื้
พันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เม่�อปี็ 2560 
ม่ร�ค�ด่ ป็ระกิอบกัิบภ�ครัฐส่งเสริม ให้ป็ลูกิ

กิ�แฟื้เป็็นพ่ชิที่�งเล่อกิ ส่วนผลผลิต้ต่้อไร่กิ�แฟื้
พันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ�ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิปี็น่� 
ฝนม�เร็ว ต้้นกิ�แฟื้เริ�มติ้ดผลแล้วได้รับนำ��ฝน
ท่ี่�เพ่ยังพอ ที่ำ�ให้กิ�รเจริญเติ้บโต้ขึ้องผลกิ�แฟื้
สมบูรณ์ีด่ม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม�
 ภ�ค้เหนือ เป็็นแหล่งป็ลูกิกิ�แฟื้พันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ� 
เน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�นทัี่�งสองพันธ์ุี จ�กิต้้น
กิ�แฟื้ท่ี่�ป็ลูกิในปี็ 2561 เริ�มให้ผลได้ในปี็น่�  
เช่ิน จังหวัดเช่ิยังร�ยั ลำ�ป็�ง น่�น แม่ฮ่องสอน  
เป็็นต้้น โดยัเกิษต้รกิรป็ลูกิเพิ�ม ในสวนผลไม้ 
และพ่�นท่ี่�ว่�ง เพร�ะร�ค�กิ�แฟื้พันธ์ุีอ�ร�บิก้ิ� 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เม่�อปี็ 2560 ม่ร�ค�ด่ 
ป็ระกิอบกัิบภ�ครัฐส่งเสริมให้ป็ลูกิกิ�แฟื้ 
เป็็นพ่ชิที่�งเล่อกิ ส่วนผลผลิต้ต่้อเน่�อท่ี่�ให้ผล 
ค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิสภ�พอ�กิ�ศเอ่�ออำ�นวยั  
ม่ป็ริม�ณีนำ��ฝนเพ่ยังพอ ไม่กิระที่บแล้งเหม่อน 
ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ที่ำ�ให้ต้้นกิ�แฟื้สมบูรณ์ีออกิดอกิ 
ติ้ดผลม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ผลผลิต้กิ�แฟื้จะ 
เก็ิบเก่ิ�ยัวม�กิช่ิวงเด่อนธัีนว�คม 2564 – เด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2565
 ภ�ค้ตะวัันออกเฉียงเหนือ เน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่� 

เพิ�มข้ึ้�นจ�กิกิ�รป็ลูกิใหม่ในปี็ 2561 เริ�มให้ผล 
ในปี็น่� สำ�หรับผลผลิต้ต่้อเน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่� 
เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิสภ�พอ�กิ�ศเอ่�ออำ�นวยั  
ม่ป็ริม�ณีนำ��ฝนเพ่ยังพอ ที่ำ�ให้ต้้นกิ�แฟื้สมบูรณ์ี  
ออกิดอกิติ้ดผลม�กิกิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม� โดยัผลผลิต้
กิ�แฟื้จะเก็ิบเก่ิ�ยัวม�กิช่ิวงเด่อนธัีนว�คม 2564 
– เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565
 ภ�ค้กล�ง เน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น 
เน่�องจ�กิกิ�แฟื้ท่ี่�ป็ลูกิในปี็ 2561 เริ�มให้ผลในปี็น่�  
ผลผลิต้ต่้อเน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิ
แหล่งผลิต้จังหวัดป็ระจวบค่ร่ขัึ้นธ์ี กิ�ญจนบุร่  
ผลผลิต้เพิ�มข้ึ้�น จ�กิสภ�พอ�กิ�ศเอ่�ออำ�นวยัต่้อ
กิ�รติ้ดดอกิออกิผล ยักิเว้นในจังหวัดฉัะเชิิงเที่ร�  
จันที่บุร่ ต้ร�ด ระยัอง และชิลบุร่ แบ่งสัดส่วน
กิ�รป็ลูกิกิ�แฟื้เป็็น 30% ป็ลูกิในไร่ และ 70% 
ป็ลูกิแซึ่มในสวนทุี่เร่ยัน ต้้นกิ�แฟื้ท่ี่�ป็ลูกิในไร่  
ไม่ได้รับกิ�รดูแลจ�กิเกิษต้รกิร ผลผลิต้ต่้อเน่�อท่ี่�
ให้ผลจ้งลดลง โดยัผลผลิต้กิ�แฟื้จะเก็ิบเก่ิ�ยัวม�กิ 
ช่ิวงเด่อนธัีนว�คม 2564 – เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565
 ภ�ค้ใต� เน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิ
กิ�แฟื้ท่ี่�ป็ลูกิในปี็ 2561 เริ�มให้ผลในปี็น่� สำ�หรับ
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ผลผลิต้ต่้อเน่�อท่ี่�ให้ผลค�ดว่�เพิ�มข้ึ้�น เน่�องจ�กิ
สภ�พอ�กิ�ศเอ่�ออำ�นวยัในช่ิวงกิ�แฟื้ออกิดอกิ  
ที่ำ�ให้กิ�แฟื้ติ้ดผลด่กิว่�ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ต้้นกิ�แฟื้ 
จะได้รับนำ��เพ่ยังพอ ภ�พรวมผลผลิต้จ้งเพิ�มข้ึ้�น  
โดยัผลผลิต้กิ�แฟื้จะเก็ิบเก่ิ�ยัวม�กิช่ิวงเด่อน
ธัีนว�คม 2564 – เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565
 การึตล้าดืแล้ะรึาคา 
 ค�ดว่� ร�ค�เมล็ดกิ�แฟื้จะใกิล้เค่ยังกัิบ 
ปี็ท่ี่�ผ่�นม� จ�กิป็ริม�ณีผลผลิต้โลกิท่ี่�เพิ�มข้ึ้�น 
และภ�วะเศรษฐกิิจโลกิท่ี่�ซึ่บเซึ่� สำ�หรับกิ�ร 
ส่งออกิจะลดลงจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม�เล็กิน้อยั  
เน่�องจ�กิผลผลิต้ภ�ยัในป็ระเที่ศลดลง ส่วนกิ�ร 
นำ�เข้ึ้�เมล็ดกิ�แฟื้ม่แนวโน้มเพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม� 
เล็กิน้อยัจ�กิคว�มต้้องกิ�รบริโภคภ�ยัใน
ป็ระเที่ศ และนำ�ม�แป็รรูป็เป็็นผลิต้ภัณีฑ์์ 
เพ่�อส่งออกิ ป็ระกิอบกัิบผลผลิต้ในป็ระเที่ศลดลง
	 ความต้องการึใช้เมล็้ดืกาแฟ 
ของไที่ยในป	ี2564
 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ร�ยัง�น
คว�มต้้องกิ�รใช้ิเมล็ดกิ�แฟื้ขึ้องโรงง�นแป็รรูป็
ในป็ระเที่ศ ในช่ิวง 5 ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ในปี็ 2564  
ม่ป็ริม�ณี 86,701 ตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 85,234 ตั้น  
ขึ้องปี็ 2560 ป็ริม�ณี 1,467 ตั้น หร่อเพิ�มข้ึ้�น 
ร้อยัละ 0.71 เน่�องจ�กิคว�มต้้องกิ�รขึ้อง
โรงง�นแป็รรูป็เพิ�มข้ึ้�น ทัี่�งเพ่�อกิ�รบริโภคภ�ยัใน
ป็ระเที่ศและเพ่�อกิ�รส่งออกิ
	 การึค้า
 กิ�รส่งออกิเมล็ดกิ�แฟื้และกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็  
2 เด่อนแรกิขึ้องปี็ 2565 (มค. –กิพ.) เม่�อเท่ี่ยับ
กัิบปี็ท่ี่�ผ่�นม� ม่ป็ริม�ณีกิ�รส่งออกิเมล็ดกิ�แฟื้ดิบ  
0.08 ตั้น มูลค่� 0.04 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้อยัละ  
99.60 และร้อยัละ 98.73 ต้�มลำ�ดับ ส่วนกิ�ร
ส่งออกิเมล็ดกิ�แฟื้คั�ว ม่ป็ริม�ณี 2.30 ตั้น มูลค่�  
0.99 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้อยัละ 90.94 และร้อยัละ  
79.16 ต้�มลำ�ดับ สำ�หรับกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็ 
ม่ป็ริม�ณีกิ�รส่งออกิ 148.64 ตั้น มูลค่� 41.31 
ล้�นบ�ที่ ลดลงร้อยัละ 79.24 และร้อยัละ  

71.73 ต้�มลำ�ดับ และกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็ผสม  
ม่ป็ริม�ณีกิ�รส่งออกิ 3,207.16 ตั้น ลดลงร้อยัละ  
0.71 มูลค่� 443.96 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ  
29.17 ต้�มลำ�ดับ
 กิ�รนำ�เข้ึ้�เมล็ดกิ�แฟื้และกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็  
2 เด่อนแรกิขึ้องปี็ 2565 (มค. –กิพ.) เม่�อเท่ี่ยับ
กัิบปี็ท่ี่�ผ่�นม� ม่ป็ริม�ณีกิ�รนำ�เข้ึ้�เมล็ดกิ�แฟื้ดิบ  
11.23 ตั้น มูลค่� 2.21 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้อยัละ  
97.74 และลดลงร้อยัละ 90.87 ส่วนกิ�รนำ�เข้ึ้�
เมล็ดกิ�แฟื้คั�ว ม่ป็ริม�ณี 87.21 ตั้น มูลค่�  
48.89 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้อยัละ 67.21 และร้อยัละ  
42.48 ต้�มลำ�ดับ สำ�หรับกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็ 
ม่ป็ริม�ณีนำ�เข้ึ้� 51.34 ตั้น มูลค่� 21.77 ล้�นบ�ที่  
ลดลงร้อยัละ 98.75 และร้อยัละ 95.57  
ต้�มลำ�ดับ และกิ�แฟื้สำ�เร็จรูป็ผสม ม่ป็ริม�ณี
กิ�รนำ�เข้ึ้� 1,346.51 ตั้น มูลค่� 210.17 ล้�นบ�ที่  
เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 449.39 และร้อยัละ 93.58  
ต้�มลำ�ดับ

ต่างปรึะเที่ศ
	 ผล้ผลิ้ตกาแฟของโล้ก
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐอเมริกิ� (USDA) 
ร�ยัง�นผลผลิต้กิ�แฟื้โลกิปี็ 2563/64 ม่ป็ริม�ณี 
10.55 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 9.66 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 
2559/60 ร้อยัละ 2.37 
 บรี�ซ้ื้ล ผู้ผลิต้กิ�แฟื้อันดับ 1 ขึ้องโลกิ ในปี็  
2563/64 ม่ผลผลิต้ 4.19 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�น 3.37 
ล้�นตั้น ในปี็ 2559/60 หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 6.01 

ปีั
ค้วั�ม่ต�องก�รีใช�

เม่ล็ดก�แฟของโรีงง�น (ตัน)

2560 85,234

2561 91,993

2562 81,592

2563 95,471

2564 86,701

อัตรี�เพ้ั�ม่ 
(รี�อยละ)

0.71

2565* 89,208

หม่�ยเหต์* : ป็ระม�ณีกิ�ร

 เวีัยดน�ม่ ผู้ผลิต้กิ�แฟื้อันดับ 2 ขึ้องโลกิ  
และเป็็นผู้ผลิต้กิ�แฟื้พันธ์ุีโรบัสต้�อันดับ 1  
ขึ้องโลกิ ม่ผลผลิต้กิ�แฟื้ปี็ 2563/64 ป็ริม�ณี  
1.74 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 1.60 ล้�นตั้น  
ในปี็ 2559/60 หร่อเพิ�มข้ึ้�น ร้อยัละ 2.36 
	 การึส่ำงออกกาแฟของโล้ก
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐอเมริกิ� ร�ยัง�นกิ�ร
ส่งออกิกิ�แฟื้โลกิปี็ 2563/64 ม่ 8.54 ล้�นตั้น  
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 7.99 ล้�นตั้น ในปี็ 2559/60  
ร้อยัละ 1.69 ป็ระเที่ศท่ี่�ส่งออกิม�กิท่ี่�สุด 
ได้แก่ิ บร�ซิึ่ล ม่กิ�รส่งออกิในปี็ 2563/64 ป็ริม�ณี 
2.70 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 1.98 ล้�นตั้น  
ขึ้องปี็ 2559/60 ร้อยัละ 9.41 เน่�องจ�กิป็ริม�ณี
ผลผลิต้เพิ�มข้ึ้�น รองลงม� ป็ระเที่ศเว่ยัดน�ม  
ม่กิ�รส่งออกิ ป็ริม�ณี 1.54 ล้�นตั้น ลดลงจ�กิ 
1.59 ล้�นตั้น ขึ้องปี็ 2559/60 ร้อยัละ 1.50 
	 ความต้องการึใช้กาแฟของโล้ก
 กิระที่รวงเกิษต้รสหรัฐอเมริกิ� ร�ยัง�น
คว�มต้้องกิ�รใช้ิกิ�แฟื้ขึ้องโลกิปี็ 2563/64  
ม่ 9.79 ล้�นตั้น เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 9.32 ล้�นตั้น 
ขึ้องปี็ 2559/60 ร้อยัละ 1.10

รึาคา
	 ในปรึะเที่ศ
 ร�ค�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เด่อนม่น�คม 2565 
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 66.83 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  
76.50 บ�ที่ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 12.64

ผลิผลิิตกาแฟข่องโลิก	ปีั	2559/60	–	2564/65
หน่วยั : ล้�นต้ัน

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

บร�ซิึ่ล 3.37 3.13 3.99 3.63 4.19 6.01 3.38

เว่ยัดน�ม 1.60 1.76 1.82 1.88 1.74 2.36 1.85

โคลัมเบ่ยั 0.88 0.83 0.83 0.85 0.86 -0.22 0.85

อินโดน่เซ่ึ่ยั 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.32 0.64

เอธิีโอเปี็ยั 0.42 0.42 0.44 0.45 0.46 2.54 0.46

ฮอนดูรัส 0.45 0.46 0.45 0.34 0.37 -6.70 0.33

ยัูกัินด� 0.29 0.28 0.28 0.33 0.36 6.15 0.36

อินเด่ยั 0.31 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.64 0.32

เม็กิซิึ่โกิ 0.20 0.24 0.21 0.22 0.21 0.11 0.22

เป็รู 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20 -5.13 0.24

อ่�นๆ 1.25 1.27 1.36 1.28 1.21 -0.57 1.24

รีวัม่ 9.66 9.59 10.60 10.16 10.55 2.37 9.89

ที�ม่� : United States Department of Agriculture, December 2021
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โดย น.ส.ณีัฐวณี่ ยัมโชิต้ิ
   น.ส.วิชิชิุพร สุขึ้เจริญ

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

พริกไทย
การึผลิ้ต
 ผลผลิต้พริกิไที่ยัปี็ 2565 ม่เน่�อท่ี่�ให้ผล  
1,718 ไร่ ผลผลิต้ 1,055 ตั้น พ่�นท่ี่�และ
ป็ริม�ณีผลผลิต้โดยัรวมในปี็น่� ม่ป็ริม�ณี 
ใกิล้เค่ยังกิลับปี็ท่ี่�ผ่�นม� ขึ้ณีะน่�เป็็นช่ิวงท่ี่�
ผลผลิต้พริกิไที่ยัฤดูกิ�ลใหม่ออกิสู่ต้ล�ดม�กิ 
และจะออกิม�กิต่้อเน่�องไป็ถ้งเด่อนเมษ�ยัน 

การึตล้าดื
 กิ�รซ่ึ่�อขึ้�ยัพริกิไที่ยัยัังคงที่รงตั้ว  
โดยัร�ค�พริกิไที่ยัม่แนวโน้มลดลง เน่�องจ�กิ 
ม่กิ�รนำ�เข้ึ้�พริกิไที่ยัจ�กิ กัิมพูชิ� และ
เว่ยัดน�มเพิ�มข้ึ้�น ร�ค�พริกิไที่ยัดำ� - คละ  
จังหวัดจันที่บุร่ เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 70 - 100 บ�ที่  
พริกิไที่ยัขึ้�ว-ด่ เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 160 - 200 บ�ที่  
ส่วนพริกิไที่ยัอ่อนเฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 40 - 70 บ�ที่
 ในปี็ 2565 ( ม.ค. – กิ.พ.) ไที่ยัส่งออกิ
พริกิไที่ยั ป็ริม�ณี 178 ตั้น มูลค่� 40.20 ล้�นบ�ที่  

จำ�แนกิเป็็นพริกิไที่ยัเม็ดป็ริม�ณี 57 ตั้น 
มูลค่� 19.80 ล้�นบ�ที่ และพริกิไที่ยัป็�น  
ป็ริม�ณี 109 ตั้น มูลค่� 20.40 ล้�นบ�ที่
 ในปี็ 2564 ( ม.ค. – ธี.ค.) ไที่ยัส่งออกิ
พริกิไที่ยั ป็ริม�ณี 1,103 ตั้น มูลค่� 186.74 
ล้�นบ�ที่ จำ�แนกิเป็็นพริกิไที่ยัเม็ดป็ริม�ณี  
494 ตั้น มูลค่� 106.67 ล้�นบ�ที่ และ 
พริกิไที่ยัป็�น ป็ริม�ณี 548 ตั้น มูลค่� 80.08 
ล้�นบ�ที่ร�ค�ในป็ระเที่ศไที่ยั

รึาคาในปรึะเที่ศไที่ย
 ค้วั�ม่เค้ลื�อนไหวัของรี�ค้�พัร้ีกไทย
ปัรีะจิ้ำ�เดือนมี่น�ค้ม่ 2565 มี่ดังนี� 
	 รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ื
 สำ�หรับเด่อนม่น�คม 2565 พริกิไที่ยัดำ� - คละ 
ม่ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 146.15 บ�ที่  
ร�ค�ลดลงจ�กิเด่อนท่ี่�ผ่�นม� ลดลงร้อยัละ  
13.45 และพริกิไที่ยัขึ้�ว - ด่ ร�ค�เฉัล่�ยั
กิิโลกิรัมละ 200 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบ
เด่อนท่ี่�ผ่�นม�
 ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้พริกิไที่ยัขึ้�ว - ด่  
ปี็ 2564 เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 206.40 บ�ที่  

เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 13.69  
ส่วนพริกิไที่ยัดำ�-คละ ม่ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
133.51 บ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิปี็ท่ี่�ผ่�นม� ร้อยัละ 46.17
	 รึาคาขายตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 สำ�หรับเด่อนม่น�คม 2565 ร�ค�ขึ้�ยัส่ง
พริกิไที่ยัขึ้�ว - ด่ ม่ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
290.00 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�  
และพริกิไที่ยัดำ� - ด่ ม่ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 
190 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งพริกิไที่ยัขึ้�ว - ด่ ปี็ 2564 
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 294.39 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ 
ปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 14.76 ร�ค�ต้ำ��สุด ค่อ  
260 - 360 บ�ที่/กิิโลกิรัม พริกิไที่ยัดำ�-ด่ ม่ร�ค� 
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 195.69 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ
ปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 18.46 ร�ค�ต้ำ��สุด - สูงสุด  
ค่อ 160 - 250 บ�ที่/กิิโลกิรัม ส่วนพริกิไที่ยั 
ดำ�-รอง ม่ร�ค�เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 315 บ�ที่  
ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร�ค�ต้ำ��สุด - สูงสุด 
ค่อ 310 - 320 บ�ที่/กิิโลกิรัม 

โดย ส่วนวิจัยัเศรษฐกิิจพ่ชิสวน
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

ปัริมาณการส่งออกเมล็ิดกาแฟแลิะกาแฟส�าเร็จรูปัข่องโลิก	
ปีั	2559/60	–	2564/65

หน่วยั : ล้�นต้ัน

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

บร�ซิึ่ล 1.98 1.83 2.49 2.42 2.70 9.41 2.11

เว่ยัดน�ม 1.59 1.79 1.70 1.64 1.54 -1.50 1.73

โคลัมเบ่ยั 0.83 0.76 0.82 0.78 0.83 0.26 0.81

อินโดน่เซ่ึ่ยั 0.49 0.48 0.37 0.43 0.46 -2.34 0.47

ยัูกัินด� 0.28 0.26 0.27 0.32 0.35 6.76 0.35

อินเด่ยั 0.37 0.37 0.35 0.31 0.34 -3.40 0.34

ฮอนดูรัส 0.43 0.43 0.41 0.31 0.34 -7.66 0.31

เอธิีโอเปี็ยั 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 1.70 0.25

สหภ�พยัุโรป็ 0.15 0.17 0.18 0.21 0.21 9.25 0.19

เป็รู 0.24 0.25 0.26 0.22 0.20 -4.81 0.23

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

รีวัม่ 7.99 8.02 8.56 8.30 8.54 1.69 8.18

ที�ม่� : United States Department of Agriculture, December 2021

ความต้องการใช	้
กาแฟข่องโลิก

ปัี ปัรี้ม่�ณ (ล��นตัน)

2559/60 9.32

2560/61 9.63

2561/62 9.95

2562/63 9.74

2563/64 9.79

อัตรี�เพั้�ม่
(รี�อยละ)

1.10

2564/65 9.90

ที�ม่� : United States Department of  
  Agriculture, December 2021

	 รึาคาในตล้าดืต่างปรึะเที่ศ 
ปรึะจำาเดืือนม่นาคม	2565	ม่ดัืงน่�
 ร�ค�เมล็ดกิ�แฟื้ดิบอ�ร�บิก้ิ� ต้ล�ด
นิวยัอร์กิซ่ึ่�อขึ้�ยัทัี่นท่ี่เฉัล่�ยั 258.49 เซึ่นต์้/
ป็อนด์ (190.38 บ�ที่/กิิโลกิรัม) ลดลงจ�กิ  
279.83 เซึ่นต์้/ป็อนด์ (202.59 บ�ที่/กิิโลกิรัม) 
ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 7.63
 ร�ค�เมล็ดกิ�แฟื้ดิบโรบัสต้� ต้ล�ดนิวยัอร์กิ
ซ่ึ่�อขึ้�ยัทัี่นท่ี่�เฉัล่�ยั 103.82 เซึ่นต์้/ป็อนด์ (76.46 

* ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เฉัล่�ยั 4 สัป็ด�ห์

บ�ที่/กิิโลกิรัม) ลดลงจ�กิ 109.43 เซึ่นต์้/ป็อนด์  
(79.23 บ�ที่/กิิโลกิรัม) ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ  
5.13
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สับปะรด
การึผลิ้ต	
(พยากรึณ์	ณ	ม่นาคม	2565)
 ผลผลิต้สับป็ะรดโรงง�นออกิสู่ต้ล�ด 
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิเด่อนท่ี่�ผ่�นม� ป็ระกิอบกัิบ 
ผลกิ�รแพร่ระบ�ดขึ้องเช่ิ�อไวรัสโควิด-19  
ส่งผลให้โรงง�นแป็รรูป็สับป็ะรดส่วนใหญ่
ต้้องป็รับแผนกิ�รผลิต้ให้สอดคล้องกัิบ 
ภ�วะต้ล�ดทัี่�งในและต่้�งป็ระเที่ศ 

การึค้า
 เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิป็ริม�ณี  
46,551 ตั้น มูลค่� 2,133.81 ล้�นบ�ที่  
ป็ริม�ณีเพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 45,178 ตั้น ในเด่อน
มกิร�คม 2565 หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 3.04 
ขึ้ณีะท่ี่�มูลค่�ลดลงจ�กิ 2,389.57 ล้�นบ�ที่  
หร่อลดลงร้อยัละ 10.07 และเพิ�มข้ึ้�น 
จ�กิป็ริม�ณี 44,141 ตั้น มูลค่� 1,729.88 
ล้�นบ�ที่ ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2564 หร่อ
เพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 5.46 และร้อยัละ 23.35

	 สัำบปะรึดืกรึะป๋อง	
	 (รึวมรึหั้สำ	20082010000		 	
	 แล้ะ	20082090000)
  เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิ
ป็ริม�ณี 36,823 ตั้น มูลค่� 1,545.37  
ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 33,099 ตั้น มูลค่�  
1,366.63 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนมกิร�คม 2565 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 11.25 และร้อยัละ  
13.08 และเพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 36,402 ตั้น  
มูลค่� 1,306.04 ล้�นบ�ที่ ในเด่อน
กุิมภ�พันธ์ี 2564 หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 1.16 
และร้อยัละ 18.33

	 นำ�าสัำบปะรึดื	(รึวมรึหั้สำ	20094100000	 
 20094900001	แล้ะ	200094900002)
 เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิป็ริม�ณี  
5,391 ตั้น มูลค่� 327.76 ล้�นบ�ที่ ลดลง
จ�กิป็ริม�ณี 5,954 ตั้น มูลค่� 377.62  
ล้�นบ�ที่ ในเด่อนมกิร�คม 2564 หร่อลดลง
ร้อยัละ 9.46 และร้อยัละ 13.20 และ 
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 4,579 ตั้น มูลค่�  
228.759 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2564  
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 17.72 และร้อยัละ 43.28

โดย ส่วนวิจัยัเศรษฐกิิจพ่ชิสวน
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร

	 สัำบปะรึดืท่ี่�ที่ำาไว้ไม่ให้้เส่ำยโดืยนำ�าตาล้	 
	 (รึหั้สำ	2006000002)
 เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิป็ริม�ณี  
1,835 ตั้น มูลค่� 190.62 ล้�นบ�ที่ ลดลง
จ�กิป็ริม�ณี 5,257 ตั้น มูลค่� 620.49  
ล้�นบ�ที่ ในเด่อนมกิร�คม 2564 หร่อลดลง
ร้อยัละ 65.09 และร้อยัละ 69.28 และ 
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 1,438 ตั้น มูลค่� 
151.01 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2564 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 27.56 และร้อยัละ  
ร้อยัละ 26.23

 สัำบปะรึดืแช่แข็ง	(รึหั้สำ	08119000001)
 เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิป็ริม�ณี  
0.32 ตั้น มูลค่� 0.002 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กิ  
12 ตั้น มูลค่� 0.88 ล้�นบ�ที่ ในเด่อน
มกิร�คม 2564 หร่อลดลงร้อยัละ 97.44 
และ 97.66

	 สัำบปะรึดือบแห้้ง	(ท่ี่�ไม่ใช้นำ�าตาล้)	
	 (รึหั้สำ	08043000002)
  เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิ
ป็ริม�ณี 111 ตั้น มูลค่� 19.13 ล้�นบ�ที่  
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 38 ตั้น มูลค่� 5.89 
ล้�นบ�ที่ ในเด่อนมกิร�คม 2564  
หร่อเพิ�มข้ึ้�น 1.92 เท่ี่� และร้อยัละ 2.25 
และเพิ�มข้ึ้�นจ�กิป็ริม�ณี 110 ตั้น มูลค่�  
17.22 ล้�นบ�ที่ ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2564 
หร่อเพิ�มข้ึ้�นร้อยัละ 0.57 และร้อยัละ 11.08 

 สัำบปะรึดืสำดื	(รึหั้สำ	08043000001)
 เด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2565 ส่งออกิป็ริม�ณี  
2,389 ตั้น มูลค่� 50.89 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้ึ้�น
จ�กิป็ริม�ณี 816 ตั้น มูลค่� 18.05 ล้�นบ�ที่  
ในเด่อนมกิร�คม 2564 หร่อเพิ�มข้ึ้�น  
1.93 เท่ี่� และ 1.82 เท่ี่� และเพิ�มข้ึ้�นจ�กิ
ป็ริม�ณี 1,610 ตั้น มูลค่� 26.84 ล้�นบ�ที่  
ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ี 2564 หร่อเพิ�มข้ึ้�น 
ร้อยัละ 48.37 และร้อยัละ 89.66

ความเคลื้�อนไห้วของ
รึาคาสัำบปะรึดืปรึะจำาเดืือน
ม่นาคม	2565	ม่ดัืงน่� 
  ค�ดว่� ร�ค�สับป็ะรดโรงง�น 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 6.80 บ�ที่  
เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 6.73 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 1.04 และลดลงจ�กิ 7.59 บ�ที่  
ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 10.41
  ค�ดว่� ร�ค�สับป็ะรดบริโภค 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 9.93 บ�ที่  
ลดลงจ�กิ 10.29 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 3.50 และลดลงจ�กิ 10.35 บ�ที่  
ในช่ิวงเด่ยัวกัินขึ้องปี็ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 4.06
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 ด้�นกิ�รส่งออกิเน่�อสุกิรแช่ิเยั็นแช่ิแข็ึ้ง
เด่อน ม.ค.2565 ม่ป็ริม�ณี 114 ตั้น  
มูลค่� 17.48 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กิเด่อน  
ธี.ค. 2564 ม่ป็ริม�ณี 564 ตั้น มูลค่�  
64.76 ล้�นบ�ที่ คิดเป็็นร้อยัละ 79.78 
และ 73.00 ต้�มลำ�ดับ
 สำ�หรับกิ�รส่งออกิเน่�อสุกิรแป็รรูป็
เด่อน ม.ค. 2565 ม่ป็ริม�ณี 446 ตั้น  
มูลค่� 107.53 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้ึ้�นจ�กิเด่อน  
ธี.ค. 2564 ม่ป็ริม�ณี 439 ตั้น มูลค่�  
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101.92 ล้�น คิดเป็็นร้อยัละ 1.59 และ
ร้อยัละ 5.50 ต้�มลำ�ดับ ต้ล�ดส่งออกิ 
ท่ี่�สำ�คัญ ค่อ ญ่�ปุ็�น ฮ่องกิง

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 สุกิรม่ช่ิวิต้พันธ์ุีผสมนำ��หนักิ 100 
กิิโลกิรัมข้ึ้�นไป็ ร�ค�ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้
เฉัล่�ยัทัี่�งป็ระเที่ศ กิิโลกิรัมละ 87.95 บ�ที่  
ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 92.73 บ�ที่ ขึ้อง
เด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 5.15 โดยัแยักิเป็็น
ร�ค� ดังน่� ภ�คเหน่อ กิิโลกิรัมละ 86.53 บ�ที่ 
ภ�คต้ะวันออกิเฉ่ัยังเหน่อ กิิโลกิรัมละ  
86.47 บ�ที่ ภ�คกิล�ง กิิโลกิรัมละ 89.63 บ�ที่  
และภ�คใต้้ กิิโลกิรัมละ 83.10 บ�ที่  
ส่วนร�ค�ลูกิสุกิรต้�มป็ระกิ�ศขึ้อง 
บริษัที่ ซ่ึ่.พ่. เฉัล่�ยัตั้วละ 2,800 บ�ที่  
ลดลงจ�กิตั้วละ 3,875 บ�ที่ ขึ้องเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 27.74

รึาคาขายส่ำงในตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งสุกิรม่ช่ิวิต้ ณี แหล่งผลิต้
ภ�คกิล�ง จ�กิกิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน  
เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 85.90 บ�ที่ ลดลงจ�กิ
กิิโลกิรัมละ 88.83 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 3.30

สุกร
สำถานการึณ์การึผลิ้ต 
การึค้า	แล้ะรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ในเด่อนน่�สถ�นกิ�รณ์ีต้ล�ดสุกิร  
ร�ค�สุกิรท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ลดลงจ�กิ 
เด่อนท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิคว�มต้้องกิ�ร
บริโภคผลผลิต้เน่�อสุกิรออกิสู่ต้ล�ด 
ม่อัต้ร�ลดลง แนวโน้มค�ดว่�เด่อนหน้� 
ร�ค�จะที่รงตั้วหร่อสูงข้ึ้�นเล็กิน้อยั

ไก่เน้�อ
สำถานการึณ์การึผลิ้ต	 
การึค้า	แล้ะรึาคาในปรึะเที่ศ
 ในเด่อนน่�ร�ค�ไก่ิเน่�อท่ี่�เกิษต้รกิร 
ขึ้�ยัได้ลดลงจ�กิเด่อนท่ี่�ผ่�นม� เน่�องจ�กิ
ป็ริม�ณีผลผลิต้ไก่ิเน่�อและชิิ�นส่วนต่้�งๆ  
ท่ี่�ออกิสู่ต้ล�ดม่ม�กิกิว่�คว�มต้้องกิ�ร 
ขึ้องผู้บริโภค แนวโน้มค�ดว่�เด่อนหน้� 
ร�ค�จะที่รงตั้วหร่อลดลงเล็กิน้อยั 
 ด้�นกิ�รส่งออกิเน่�อไก่ิสดแช่ิเยั็นแช่ิแข็ึ้ง 
เด่อน ม.ค.2565 ม่ป็ริม�ณี 26,112 ตั้น 
มูลค่� 2,290.35 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กิ 
เด่อนท่ี่� ธี.ค. 2564 ม่ป็ริม�ณี 29,034 ตั้น  
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(ไขไก) ราคาเกษตรกรขายได ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ
กรมการคาภายใน

ไข่้ไก่
สำถานการึณ์การึผลิ้ต	 
การึค้า	แล้ะรึาคาในปรึะเที่ศ	
 ภ�วะต้ล�ดไข่ึ้ไก่ิเด่อนน่� ร�ค�ไข่ึ้ไก่ิ 
ท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัลดลงจ�กิเด่อนท่ี่�ผ่�นม�  
เน่�องจ�กิคว�มต้้องกิ�รขึ้องผู้บริโภค 
ม่น้อยักิว่�ผลผลิต้ไข่ึ้ไก่ิในท้ี่องต้ล�ด  
แนวโน้มค�ดว่�เด่อนหน้�ร�ค�ที่รงตั้ว 
หร่อสูงข้ึ้�นเล็กิน้อยั
 ด้�นกิ�รส่งออกิไข่ึ้ไก่ิสด เด่อน ม.ค.  
2565 ป็ริม�ณี 17.07 ล้�นฟื้อง มูลค่� 
54.82 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กิเด่อน ธี.ค.2564 
ป็ริม�ณี 20.10 ล้�นฟื้อง มูลค่� 60.79 
ล้�นบ�ที่ คิดเป็็นร้อยัละ 15.07 และ 
ร้อยัละ 9.18 ต้�มลำ�ดับ ต้ล�ดส่งออกิ 
ท่ี่�สำ�คัญค่อ ฮ่องกิง สิงค์โป็ร์ และเกิ�หล่ใต้้ 

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ	
 ร�ค�ไข่ึ้ไก่ิท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ เฉัล่�ยัทัี่�ง
ป็ระเที่ศร้อยัฟื้องละ 302 บ�ที่ สูงข้ึ้�น 

มูลค่� 2,557.59 ล้�นบ�ที่ คิดเป็็นร้อยัละ 
10.06 และร้อยัละ 10.44 ต้�มลำ�ดับ
 ส่วนกิ�รส่งออกิไก่ิแป็รรูป็ เด่อน  
ม.ค. 2565 ป็ริม�ณี 52,809 ตั้น  
มูลค่� 7,533.76 ล้�นบ�ที่ เพิ�มข้ึ้�น 
จ�กิเด่อน ธี.ค. 2564 ป็ริม�ณี 52,687 ตั้น  
มูลค่� 7,276.78 ล้�นบ�ที่ คิดเป็็นร้อยัละ  
0.23 และร้อยัละ 3.53 ต้�มลำ�ดับ  
ต้ล�ดส่งออกิท่ี่�สำ�คัญค่อ ญ่�ปุ็�น สหภ�พยุัโรป็  
และเกิ�หล่ใต้้

รึาคาท่ี่�เกษตรึกรึขายได้ืเฉล่้�ย 
ทัี่�งปรึะเที่ศ
 ร�ค�ไก่ิเน่�อท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้เฉัล่�ยัทัี่�ง
ป็ระเที่ศ กิิโลกิรัมละ 40.35 บ�ที่ สูงข้ึ้�น
จ�กิกิิโลกิรัมละ 40.26 บ�ที่ ขึ้องเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.22 โดยัแยักิเป็็นร�ยัภ�ค 
ดังน่� ภ�คเหน่อ กิิโลกิรัมละ 32.00 บ�ที่  
ภ�คกิล�ง กิิโลกิรัมละ 40.98 บ�ที่ ภ�คใต้้  
กิิโลกิรัมละ 44.21 บ�ที่ ส่วนร�ค�ลูกิไก่ิ
เน่�อต้�มป็ระกิ�ศขึ้องบริษัที่ ซ่ึ่.พ่ ร�ค�

ร้อยัฟื้องละ 299 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� 
ร้อยัละ 1.00 ภ�คเหน่อร้อยัฟื้องละ  
311 บ�ที่ ภ�คต้ะวันออกิเฉ่ัยังเหน่อ  

ร้อยัฟื้องละ 295 บ�ที่ ภ�คกิล�ง  
ร้อยัฟื้องละ 303 บ�ที่ ส่วนภ�คใต้้ 
ไม่ม่ร�ยัง�น ส่วนร�ค�ลูกิไก่ิไข่ึ้ 
ต้�มป็ระกิ�ศขึ้องบริษัที่ ซ่ึ่.พ่. ตั้วละ  
26.00 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

รึาคาขายส่ำงในตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งไข่ึ้ไก่ิ (เฉัล่�ยัเบอร์ 0-4)  
ในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิกิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน 
เฉัล่�ยัร้อยัฟื้องละ 3.36 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิ 
ร้อยัฟื้องละ 3.26 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 3.07

เฉัล่�ยัอยัู่ท่ี่�ตั้วละ 15.50 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบ
เด่อนท่ี่�ผ่�นม�

รึาคาขายส่ำงในตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งไก่ิม่ช่ิวิต้หน้�โรงฆ่่�  
จ�กิกิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน เฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ  
38.00 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ 38.22 บ�ที่  
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.58 และร�ค�
ขึ้�ยัส่งไก่ิสดเฉัล่�ยักิิโลกิรัมละ 52.50 บ�ที่ 
ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
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ไข้่เป็ด 
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล้่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ
 ร�ค�ไข่ึ้เป็็ดท่ี่�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ เฉัล่�ยัทัี่�ง
ป็ระเที่ศ เฉัล่�ยัร้อยัฟื้องละ 363 บ�ที่  
ลดลงจ�กิร้อยัฟื้องละ 365 บ�ที่ ขึ้องเด่อน
ท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.55 โดยัแยักิเป็็น 
ร�ยัภ�คดังน่� ภ�คเหน่อ ร้อยัฟื้องละ  
382 บ�ที่ ภ�คต้ะวันออกิเฉ่ัยังเหน่อ  
ร้อยัฟื้องละ 374 บ�ที่ ภ�คกิล�ง ร้อยัฟื้องละ  
338 บ�ที่ ภ�คใต้้ ร้อยัฟื้องละ 378 บ�ที่ 

รึาคาขายส่ำงในตล้าดืกรุึงเที่พฯ
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งไข่ึ้เป็็ด คละ ณี แหล่งผลิต้
ภ�คกิล�ง จ�กิกิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน เฉัล่�ยั 
ร้อยัฟื้องละ 3.65 บ�ที่ ลดลงจ�กิร้อยัฟื้องละ  
3.70 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� ร้อยัละ 1.35

โคเน้�อ
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล้่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ	
 ร�ค�โค (ขึ้น�ดกิล�ง) ท่ี่�เกิษต้รกิร 
ขึ้�ยัได้ เฉัล่�ยัทัี่�งป็ระเที่ศกิิโลกิรัมละ  
99.33 บ�ที่ สูงข้ึ้�นจ�กิกิิโลกิรัมละ  
99.29 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� ร้อยัละ  
0.04 โดยัแยักิเป็็นร�ยัภ�ค ดังน่� ภ�คเหน่อ  
กิิโลกิรัมละ 95.91 บ�ที่ ภ�คต้ะวันออกิ
เฉ่ัยังเหน่อ กิิโลกิรัมละ 102.38 บ�ที่  
ภ�คกิล�ง กิิโลกิรัมละ 90.62 บ�ที่  
และภ�คใต้้ กิิโลกิรัมละ 109.29 บ�ที่
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กระบ้อ
รึาคาที่่�เกษตรึกรึขายไดื้เฉล้่�ย 
ที่ั�งปรึะเที่ศ
 ร�ค�กิระบ่อ (ขึ้น�ดกิล�ง) ท่ี่�เกิษต้รกิร
ขึ้�ยัได้เฉัล่�ยัทัี่�งป็ระเที่ศ กิิโลกิรัมละ  
80.63 บ�ที่ ลดลงจ�กิกิิโลกิรัมละ  
81.58 บ�ที่ ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม� ร้อยัละ 1.16  
โดยัแยักิเป็็นร�ยัภ�ค ดังน่� ภ�คเหน่อ  
กิิโลกิรัมละ 89.29 บ�ที่ ภ�คต้ะวันออกิ
เฉ่ัยังเหน่อ กิิโลกิรัมละ 78.97 บ�ที่ 
ส่วนภ�คกิล�งและภ�คใต้้ ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค�

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(สุกิร)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 77.1 75.36 71.80 71.31 69.24 66.79 67.66 73.41 77.47 100.54 92.73 87.95

ร�ค�ขึ้�ยัส่ง ณี แหล่งผลิต้
ภ�คกิล�ง กิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน

80.5 76.59 75.41 75.20 73.93 67.26 71.83 77.70 83.67 105.95 88.83 85.90

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(ไก่ิเน่�อ)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 34.69 34.54 34.54 34.57 34.39 33.08 32.1 35.38 40.52 40.70 40.26 40.35

ร�ค�ขึ้�ยัส่งหน้�โรงฆ่่�
กิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน

38 33.5 33.23 31.45 29.36 29.12 29.5 33.3 37.5 38.22 38.22 38.00

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(ไข่ึ้ไก่ิ)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 268 283 291 292 296 289 284 278 287 299 299 302

ร�ค�ขึ้�ยัส่งต้ล�ดกิรุงเที่พฯ 
กิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน

290 318 334 336 345 310 305 308 313 285 326 336

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(ไข่ึ้เป็็ด)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 341 339 340 340 353 354 354 354 357 364 365 363

ร�ค�ขึ้�ยัส่งต้ล�ดกิรุงเที่พฯ 
กิรมกิ�รค้�ภ�ยัใน

317 311 319 335 357 390 395 395 405 395 370 365

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(โคเน่�อ)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 98.36 97.61 96.30 95.22 95.05 95.07 95.25 95.77 97.76 99.34 99.29 99.33

รี�ยก�รี ก.พั. 64 มี่.ค้. 64 เม่.ย. 64 พั.ค้. 64 ม้่.ย. 64 ก.ค้. 64 ส.ค้. 64 ก.ย. 64 ต.ค้. 64 พั.ย. 64 ธุ์.ค้. 64 ม่.ค้. 65

(กิระบ่อ)ร�ค�เกิษต้รกิรขึ้�ยัได้ 78.45 78.19 75.43 75.28 74.65 77.16 79.40 80.49 81.31 82.61 81.52 80.63

โดย น�งส�วจุฑ์�ม�ศ สังขึ้์อุดม
น�ยัดรงค ต้ิระดำ�รงค์กิุล 

สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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สำถานการึณ์สัำตว์นำ�าท่ี่�สำำาคัญ
ปรึะจำาเดืือนม่นาคม	2565	 
แล้ะแนวโน้ม
	 1.	สำถานการึณ์การึผลิ้ตเดืือน
ม่นาคม	2565
 สถ�นกิ�รณ์ีผลผลิต้สัต้ว์นำ��ในเด่อน
ม่น�คม พบว่� ไม่ม่ร�ยัง�นป็ริม�ณีสัต้ว์นำ��
ท่ี่�จำ�หน่�ยัในต้ล�ดกิล�งองค์กิ�รสะพ�นป็ล� 
กิรุงเที่พฯ ในขึ้ณีะท่ี่�ร�ค�สัต้ว์นำ��ท่ี่�เกิษต้รกิร
ขึ้�ยัได้ในเด่อนกุิมภ�พันธ์ีท่ี่�ม่แนวโน้ม 
เพิ�มข้ึ้�น ค่อ ป็ล�ช่ิอน และป็ล�ดุกิบิ�กิอุยั  
สำ�หรับ กุ้ิงขึ้�วแวนน�ไม ป็ล�ทูี่  
และป็ล�เป็็ด ม่แนวโน้มลดลง 
ส่วนสัต้ว์นำ��ชินิดอ่�น ๆ ค่อ หม้กิกิระดอง  
ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค� สถ�นกิ�รณ์ีข่ึ้�ว 
ท่ี่�สำ�คัญ ดังน่�

 ไบเดน ค้วัำ��บ�ตรีก�รีนำ�เข��อ�ห�รี

ทะเลจิ้�กรัีสเซีื้ย หลังจิ้�กรัีสเซีื้ยบ์กย้เค้รีน 
 เม่�อวันท่ี่� 11 ม่น�คม 2565 ม่ร�ยัง�น 
ข่ึ้�วจ�กิ Seafood Source ว่�  
ป็ระธี�น�ธิีบด่โจ ไบเดนขึ้องสหรัฐอเมริกิ�
ป็ระกิ�ศควำ��บ�ต้รกิ�รนำ�เข้ึ้�ผลิต้ภัณีฑ์์
อ�ห�รที่ะเลจ�กิรัสเซ่ึ่ยั หลังจ�กิท่ี่�รัสเซ่ึ่ยั
ออกิม�บุกิยัูเครน ที่ำ�ให้หล�ยัชิ�ติ้รวม
ถ้งสหรัฐอเมริกิ�ออกิม�ควำ��บ�ต้รที่�ง
เศรษฐกิิจกัิบป็ระเที่ศรัสเซ่ึ่ยั ซ้ึ่�งกิระที่บ 
กัิบชิ�วป็ระมงระหว่�ง 2 ป็ระเที่ศ 
นับหม่�นร�ยั โดยัม่กิ�รระงับกิ�รขึ้นส่ง
ที่�งเร่อระหว่�ง 2 ป็ระเที่ศ กิระที่บที่�ง
เศรษฐกิิจขึ้องรัสเซ่ึ่ยัเป็็นวงกิว้�ง โดยั
เฉัพ�ะกิ�รซ่ึ่�อขึ้�ยัสินค้�ท่ี่�ม�จ�กิรัสเซ่ึ่ยั  
ซ้ึ่�งนอกิเหน่อจ�กิสินค้�หลักิอยั่�งสุร�วอดก้ิ� 

ยัังม่สินค้�ป็ระมงท่ี่�กิระที่บโดยัต้รง  
ซ้ึ่�งสหรัฐอเมริกิ�นำ�เข้ึ้�ผลิต้ภัณีฑ์์ 
ป็ระมงหลักิจ�กิรัสเซ่ึ่ยักิว่�เท่ี่�ตั้ว ที่ำ�ให้ 
เกิิดผลกิระที่บที่�งกิ�รค้�ในระยัะยั�ว  
ซ้ึ่�งจะเกิิดปั็ญห�ท่ี่�ยั�กิข้ึ้�นในช่ิวงท่ี่�คว�ม
สัมพันธ์ีระหว่�งรัสเซ่ึ่ยัและยัูเครน 
เป็็นไป็ด้วยัคว�มยั�กิลำ�บ�กิ โดยัเฉัพ�ะ
ภ�คธุีรกิิจและกิ�รขึ้นส่งสินค้�ท่ี่�เก่ิ�ยัวข้ึ้อง
กัิบอุต้ส�หกิรรมป็ระมงและผลิต้ภัณีฑ์์
อ�ห�รที่ะเลท่ี่�ลุกิล�มไป็ยัังระดับโลกิ 

	 2.	สำถานการึณ์การึตล้าดื
เดืือนม่นาคม	2565
 สงค้รี�ม่รัีสเซีื้ย-ย้เค้รีน กรีะทบก�รี 

ส่งออกท้น่�ของเวีัยดน�ม่
 เม่�อวันท่ี่� 9 ม่น�คม 2565 ม่ร�ยัง�นจ�กิ  
Vietnam Association of Seafood 
Exporters and Importers ว่�  
คว�มขัึ้ดแยั้งท่ี่�ที่ำ�ให้เกิิดสงคร�มระหว่�ง
รัสเซ่ึ่ยัและยัูเครน ส่งผลกิระที่บด้�นกิ�ร 
ส่งออกิทูี่น่�ขึ้องเว่ยัดน�มโดยัเฉัพ�ะทูี่น่�
แช่ิเยั็นแช่ิแข็ึ้งท่ี่�มูลค่�ส่งออกิลดลงเป็็น
จำ�นวนม�กิ เน่�องจ�กิรัสเซ่ึ่ยัและยัูเครน
เป็็นต้ล�ดหลักิท่ี่�นำ�เข้ึ้�ทูี่น่�จ�กิเว่ยัดน�ม 
ท่ี่�ติ้ดใน 20 อันดับแรกิ โดยัรัสเซ่ึ่ยั ม่กิ�ร 
นำ�เข้ึ้�ทูี่น่�จ�กิเว่ยัดน�มเป็็นอันดับท่ี่� 13  
โดยัในปี็ 2564 ม่มูลค่�นำ�เข้ึ้�สูงถ้ง  
14 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ จ�กิ 364,000 
ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในปี็ 2555 นับว่�ม่มูลค่�
สูงข้ึ้�นกิว่� 39 เท่ี่� ในรอบ 10 ปี็ สำ�หรับ
ยัูเครน ม่กิ�รนำ�เข้ึ้�ทูี่น่�จ�กิเว่ยัดน�ม 
เป็็นอันดับท่ี่� 19 โดยัในปี็ 2564 ม่มูลค่� 
นำ�เข้ึ้�สูงถ้ง 6.8 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ จ�กิ  

115,000 ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในปี็ 2555  
นับว่�ม่มูลค่�สูงข้ึ้�นกิว่� 58 เท่ี่� ในรอบ  
10 ปี็ และนับว่�สูงข้ึ้�นอย่ั�งต่้อเน่�องในช่ิวง  
5 ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ดังนั�น คว�มขัึ้ดแย้ังท่ี่�ที่ำ�ให้
เกิิดสงคร�มระหว่�งรัสเซ่ึ่ยัและยัูเครน  
จ้งส่งผลรุนแรงต่้อกิ�รค้�สินค้�ทูี่น่�  
ซ้ึ่�งม่คว�มสำ�คัญต่้ออุต้ส�หกิรรมป็ระมง
และอุต้ส�หกิรรมอ�ห�รขึ้องเว่ยัดน�ม  
โดยัเฉัพ�ะคว�มเส่�ยังด้�นคว�มสะดวกิ 
จ�กิกิ�รรับเงินจ�กิกิ�รค้�ขึ้องทัี่�ง 2 
ป็ระเที่ศ และส่งผลต่้อต้้นทุี่น นอกิจ�กิน่�  
ยัังส่งผลให้ร�ค�วัต้ถุดิบนำ��มันเมล็ด
ที่�นต้ะวันสูงข้ึ้�น ที่ำ�ให้ต้้นทุี่นกิ�รผลิต้
กิระป็�องสำ�หรับอุต้ส�หกิรรมป็ระมง  
โดยัเฉัพ�ะทูี่น่�กิระป็�องขึ้องเว่ยัดน�ม 
สูงข้ึ้�นด้วยั

	 3.	ความเคลื้�อนไห้วของรึาคา
เดืือนม่นาคม	2565
 ร�ค�สัต้ว์นำ��ท่ี่�สำ�คัญบ�งชินิดในเด่อน
ม่น�คม 2565 ม่คว�มเคล่�อนไหว ดังน่�

 3.1 ก์�งข�วัแวันน�ไม่ขน�ด 60-70 ตัวั/กก.
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้กิิโลกิรัมละ 
167.17 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ 178.17  
บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 6.17
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งกุ้ิงขึ้�วขึ้น�ดกิล�ง  
(70 ตั้ว/กิกิ.) จ�กิต้ล�ดที่ะเลไที่ยั กิิโลกิรัมละ 
161.59 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ 179.05  
บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 9.75

 3.2 ปัล�หม่่กกรีะดองสดขน�ดกล�ง
 ไม่ม่ร�ยัง�นร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ 
ขึ้ณีะท่ี่�ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ  
จ�กิองค์กิ�รสะพ�นป็ล�กิิโลกิรัมละ  
180.00 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อน 
ท่ี่�ผ่�นม�

 3.3 ปัล�ท้สดขน�ดกล�ง
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้กิิโลกิรัมละ  
66.36 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ 66.65 บ�ที่/
กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 0.44
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งป็ล�ทูี่ในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ
จ�กิองค์กิ�รสะพ�นป็ล�กิิโลกิรัมละ  
85.00 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วจ�กิเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 3.4 ปัล�ช่อนสดขน�ดกล�ง
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้กิิโลกิรัมละ 
81.60 บ�ที่ ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 79.60 บ�ที่/
กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 2.51
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 ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิ
องค์กิ�รสะพ�นป็ล�กิิโลกิรัมละ 140.00 บ�ที่  
ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 3.5 ปัล�ด์กบ้�กอ์ยสดขน�ด 3- 4 ตัวั/กก.
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้กิิโลกิรัมละ 
61.63 บ�ที่ ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 54.51 บ�ที่/
กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 13.06
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ  
จ�กิองค์กิ�รสะพ�นป็ล�กิิโลกิรัมละ  
80.00 บ�ที่ ร�ค�ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม� 

 3.6 ปัล�เป็ัดและปัล�ป่ัน
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัป็ล�เป็็ดได้
กิิโลกิรัมละ 6.59 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ  
6.89 บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�
ร้อยัละ 4.35
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งป็ล�ป็�นชินิดโป็รต่้น 60% 
ข้ึ้�นไป็ เบอร์ 2 ในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิ 
กิรมกิ�รค้�ภ�ยัในกิิโลกิรัมละ 33.00 บ�ที่ 
ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 32.43 บ�ที่/กิิโลกิรัม 
ขึ้องเด่อนท่ี่�ผ่�นม�ร้อยัละ 1.76 

	 4.	แนวโน้มของรึาคาเดืือน
เมษายน	2565	
 จ�กิกิ�รศ้กิษ�วิเคร�ะห์ที่�งสถิติ้ ค�ดคะเน 
แนวโน้มขึ้องร�ค�เด่อนเมษ�ยัน 2565 ดังน่�

 4.1 ก์�งข�วัแวันน�ไม่ขน�ด 70 ตัวั/กก.
 ค�ดว่�ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ค�ดว่�
จะกิิโลกิรัมละ 165.00 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ  
167.17 บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนก่ิอน 
ร้อยัละ 1.30

 ร�ค�ขึ้�ยัส่งกุ้ิงขึ้�ว (70 ตั้ว/กิกิ.)  
จ�กิต้ล�ดที่ะเลไที่ยั จ.สมุที่รส�คร 
ค�ดว่�จะกิิโลกิรัมละ 160.00 บ�ที่  
ร�ค�ลดลงจ�กิ 161.59 บ�ที่/กิิโลกิรัม 
ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 0.98

 4.2 ปัล�หม่่กกรีะดองสด
 ค�ดว่� จะไม่ม่ร�ยัง�นร�ค� 
ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ ขึ้ณีะท่ี่�ร�ค�ขึ้�ยัส่ง 
ในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิองค์กิ�รสะพ�นป็ล� 
ค�ดว่�จะกิิโลกิรัมละ 180.00 บ�ที่  
ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 4.3 ปัล�ท้สดขน�ดกล�ง
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ค�ดว่� 
จะกิิโลกิรัมละ 65.03 บ�ที่ ร�ค�ลดลงจ�กิ  
66.36 บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนก่ิอน 
ร้อยัละ 2.00

 ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิ
องค์กิ�รสะพ�นป็ล� ค�ดว่�จะกิิโลกิรัมละ 
80.00 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 4.4 ปัล�ช่อนสดขน�ดกล�ง
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ ค�ดว่�จะ
กิิโลกิรัมละ 82.38 บ�ที่ ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ  
81.60 บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนก่ิอน 
ร้อยัละ 0.95
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ ค�ดว่�
จะกิิโลกิรัมละ 140.00 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบ
เด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 4.5 ปัล�ด์กบ้�กอ์ย
 ร�ค�ท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้กิิโลกิรัมละ 
62.25 บ�ที่ ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 61.63  
บ�ที่/กิิโลกิรัม ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 1.00
 ร�ค�ขึ้�ยัส่งในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิ
องค์กิ�รสะพ�นป็ล� ค�ดว่�กิิโลกิรัมละ 
80.00 บ�ที่ ที่รงตั้วเท่ี่�กัิบเด่อนท่ี่�ผ่�นม�

 4.6 ปัล�เป็ัดและปัล�ป่ัน
 ร�ค�ป็ล�เป็็ดท่ี่�ชิ�วป็ระมงขึ้�ยัได้ 
ค�ดว่�จะกิิโลกิรัมละ 6.62 บ�ที่  
ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 6.59 บ�ที่/กิิโลกิรัม  
ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 0.50
 ร�ค�ป็ล�ป็�นเบอร์ 2 ชินิดโป็รต่้น 60% 
ข้ึ้�นไป็ ในต้ล�ดกิรุงเที่พฯ จ�กิกิรมกิ�รค้�
ภ�ยัใน ค�ดว่�จะกิิโลกิรัมละ 32.85 บ�ที่  
ร�ค�เพิ�มข้ึ้�นจ�กิ 33.00 บ�ที่/กิิโลกิรัม 
ขึ้องเด่อนก่ิอนร้อยัละ 0.45

โดย น�งวรม� นพรัต้น์
น�ยัป็วเรศ เม่องสมบัติ้

น�งส�วชิญ�ด� อ�จสุโพธิี�
สำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 - 70.00

เม.ยั. - 73.08

พ.ค. 53.33 80.00

มิ.ยั. 25.00 80.00

กิ.ค. 25.00 80.00

ส.ค. 25.00 80.00

กิ.ยั. 25.00 80.00

ต้.ค. 25.00 80.00

พ.ยั. 34.40 80.00

ธี.ค. 38.06 80.00

ม.ค. 65 48.68 80.00

กิ.พ. 54.51 80.00

ม่.ค. 61.63 80.00

เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 75.50 130.00

เม.ยั. 75.60 133.08

พ.ค. 76.56 140.00

มิ.ยั. 76.16 140.00

กิ.ค. 76.36 140.00

ส.ค. 77.15 140.00

กิ.ยั. 78.54 140.00

ต้.ค. 78.28 140.00

พ.ยั. 78.17 140.00

ธี.ค. 78.93 140.00

ม.ค. 65 81.66 140.00

กิ.พ. 79.60 140.00

ม่.ค. 81.60 140.00

เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 150.08 146.30

เม.ยั. 150.77 142.62

พ.ค. 138.99 132.20

มิ.ยั. 141.14 139.60

กิ.ค. 134.84 128.65

ส.ค. 126.04 119.60

กิ.ยั. 123.71 120.00

ต้.ค. 127.49 129.17

พ.ยั. 146.90 153.60

ธี.ค. 163.29 170.20

ม.ค. 65 178.24 184.78

กิ.พ. 178.17 179.05

ม่.ค. 167.17 161.59
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เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 100.00 220.00

เม.ยั. 90.00 220.00

พ.ค. - 220.00

มิ.ยั. 100.00 220.00

กิ.ค. 100.00 220.00

ส.ค. 104.00 220.00

กิ.ยั. 150.00 185.33

ต้.ค. 110.00 180.00

พ.ยั. 100.00 180.00

ธี.ค. 100.00 180.00

ม.ค. 65 100.00 180.00

กิ.พ. - 180.00

ม่.ค. - 180.00

เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 7.34 30.70

เม.ยั. 8.07 31.00

พ.ค. 9.12 31.94

มิ.ยั. 6.57 32.00

กิ.ค. 7.70 32.00

ส.ค. 6.62 32.67

กิ.ยั. 6.57 33.00

ต้.ค. 6.56 33.83

พ.ยั. 6.57 33.77

ธี.ค. 6.58 32.40

ม.ค. 65 8.07 32.00

กิ.พ. 6.89 32.42

ม่.ค. 6.59 33.00

เดือน รี�ค้�เกษตรีกรี รี�ค้�ข�ยส่ง

ม่.ค. 64 71.83 85.00

เม.ยั. 70.65 85.00

พ.ค. 73.52 80.83

มิ.ยั. 76.11 80.00

กิ.ค. 79.38 85.00

ส.ค. 66.40 85.00

กิ.ยั. 72.22 85.00

ต้.ค. 73.35 85.00

พ.ยั. 71.22 85.00

ธี.ค. 70.79 85.00

ม.ค. 65 70.51 85.00

กิ.พ. 66.65 85.00

ม่.ค. 66.36 85.00

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย.
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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



กรม่ประม่ง...ระดม่ทีม่ผู้่บริหาร ร่วม่กำาหนดทิศทาง 
การฟ้� นฟูผ่ลผ่ลิตกุ้งทะเลข้องประเทศไทย

 วันเสาร์ที� 5 มี่นาคม่ 2565 ณ ห้องประชุม่อานนท์  
กรม่ประม่ง จัดเวทีหาร้อแนวทางฟ้� นฟูผ่ลผ่ลิตกุ้งทะเล 
ข้องประเทศไทย ระดม่ทีม่ผู้่บริหารร่วม่กำาหนดแผ่น 
เพิ�ม่ปริม่าณผ่ลผ่ลิตให้ได้ 4 แสนตัน ภายในปี 2566  
หวังทวงแชม่ปส่์งออกข้องโลกอีกครั�ง
 นายเฉลิม่ชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรม่ประม่ง เปดิเผ่ยว่า 
“กุ้งทะเล” นับเปน็สินค้าสัตว์นำ�าที�มี่ความ่สำาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจข้องประเทศไทยอย่างม่าก

โดยัในอด่ต้อุต้ส�หกิรรมกิ�รเพ�ะเล่�ยัง 
กุ้ิงที่ะเลส�ม�รถนำ�ร�ยัได้เข้ึ้�สู่ป็ระเที่ศ 
ปี็ละกิว่�แสนล้�นบ�ที่ โดยัเฉัพ�ะ
ในปี็ 2553 ม่ป็ริม�ณีและมูลค่� 
กิ�รส่งออกิม�กิท่ี่�สุด ค่อ 437,270 ตั้น  
มูลค่�สูงถ้ง 101,116 ล้�นบ�ที่  
แต่้ในปี็ 2564 ม่ป็ริม�ณีกิ�รส่งออกิ
ลดลงเหล่อเพ่ยัง 201,592 ตั้น  

คิดเป็็นมูลค่� 55,893 ล้�นบ�ที่  
เม่�อเป็ร่ยับเท่ี่ยับกัิบปี็ 2553  
ป็ริม�ณีลดลงถ้งร้อยัละ 53.90  
และมูลค่�ลดลงร้อยัละ 44.72  
เลยัท่ี่เด่ยัว อันเป็็นผลม�จ�กิ
เหตุ้กิ�รณ์ีในช่ิวงป็ล�ยัปี็ 2554  
ท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยัป็ระสบปั็ญห�กิ�ร
ระบ�ดขึ้องโรคต้�ยัด่วน (AHPND/EMS) 

ซ้ึ่�งได้สร้�งคว�มเส่ยัห�ยัที่�งเศรษฐกิิจ 
อย่ั�งใหญ่หลวงต่้อวงกิ�รอุต้ส�หกิรรม 
กุ้ิงขึ้องไที่ยัและผลผลิต้ภ�ยัใน
ป็ระเที่ศยัังไม่ส�ม�รถเพิ�มข้ึ้�นม� 
ใกิล้เค่ยังกัิบปี็ 2553
 อธิีบด่กิรมป็ระมง กิล่�วต่้อไป็ว่�  
จ�กิสภ�วกิ�รณ์ีดังกิล่�ว ดร.เฉัลิมชัิยั  
ศร่อ่อน รัฐมนต้ร่ว่�กิ�รกิระที่รวง
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ข่าวท่ี่�น่าสำนใจ



เกิษต้รและสหกิรณ์ี จ้งได้มอบหม�ยั
ให้กิรมป็ระมงเร่งฟ้ื้�นฟูื้อุต้ส�หกิรรม
กิ�รเพ�ะเล่�ยังกุ้ิงที่ะเลให้ม่ผลผลิต้ 
400,000 ตั้น ภ�ยัในปี็ 2566  
เพ่�อให้ป็ระเที่ศไที่ยักิลับม�เป็็น 
ผู้นำ�กิ�รผลิต้ในต้ล�ดโลกิได้อ่กิครั�ง  
ซ้ึ่�งกิรมป็ระมงได้รับสนองนโยับ�ยัฯ
จ้งได้จัดกิ�รป็ระชุิมเพ่�อห�แนวที่�ง
กิ�รฟ้ื้�นฟูื้ผลผลิต้กุ้ิงที่ะเลขึ้อง
ป็ระเที่ศไที่ยัให้ได้ต้�มเป้็�หม�ยั  
โดยัได้เชิิญผู้บริห�รระดับสูงขึ้อง 
กิรมป็ระมงรวมถ้งหัวหน้�ส่วน
ร�ชิกิ�รในสังกัิดทัี่�งในส่วนกิล�ง 
และส่วนภูมิภ�คท่ี่�ม่พ่�นท่ี่�กิ�ร 
เพ�ะเล่�ยังกุ้ิงที่ะเลรวม 35 จังหวัด
ร่วมระดมสมองกิำ�หนดทิี่ศที่�ง 
และว�งแผนในกิ�รบริห�รจัดกิ�ร
ต้ลอดห่วงโซ่ึ่กิ�รผลิต้เพ่�อฟ้ื้�นฟูื้ 
ผลผลิต้กุ้ิงที่ะเลขึ้องป็ระเที่ศไที่ยั 
ให้ได้ต้�มเป้็�หม�ยัท่ี่�ตั้�งไว้ร่วมกัิน 
ภ�ยัใต้้กิลไกิพ่�นฐ�นขึ้องกิ�รมุ่งให้

คว�มสำ�คัญและเข้ึ้มงวดกัิบกิ�รแก้ิไขึ้
ปั็ญห�เร่�องโรคท่ี่�เกิษต้รกิรเผชิิญอยัู่
โดยัเน้นกิระบวนกิ�รผลิต้สินค้� 
กุ้ิงที่ะเลท่ี่�ม่คุณีภ�พ ป็ลอดภัยั  
ใส่ใจสิ�งแวดล้อม เพ่�อรักิษ�ม�ต้รฐ�น
กิ�รผลิต้ต้�มระบบส�กิล พร้อมนำ�
อุต้ส�หกิรรมกุ้ิงที่ะเลขึ้องไที่ยั 
กิลับม�ที่วงคว�มเป็็นผู้นำ�ในกิ�ร 
ส่งออกิอ่กิครั�ง
 ทัี่�งน่� ปั็จจุบันเกิษต้รกิรม่กิ�ร 
แจ้งป็ระกิอบกิิจกิ�รเพ�ะเล่�ยัง 
กุ้ิงที่ะเล จำ�นวน 40,983 ร�ยั  
ม่พ่�นท่ี่�กิ�รเพ�ะเล่�ยังป็ระม�ณี  
224,418 ไร่ เกิษต้รกิรผู้เพ�ะเล่�ยัง
บ�งส่วนป็ระสบปั็ญห�ด้�นต้้นทุี่น 
กิ�รผลิต้ท่ี่�เพิ�มสูงข้ึ้�น ทัี่�งค่�อ�ห�ร  
ค่�พลังง�น ค่�ส�รเคม่ เป็็นต้้น  
และยัังม่ต้้นทุี่นแฝงจ�กิกิ�รเกิิด 
โรคกุ้ิงที่ะเล ซ้ึ่�งเป็็นปั็จจัยัท่ี่�ที่ำ�ให้
เกิษต้รกิรม่ร�ยัได้ลดน้อยัลง  
โดยัในภ�พรวมได้ส่งผลกิระที่บ 

ให้ป็ระเที่ศไที่ยัสูญเส่ยัโอกิ�ส 
ที่�งกิ�รแข่ึ้งขัึ้นในต้ล�ดโลกิอ่กิด้วยั  
โดยักิรมป็ระมงเช่ิ�อมั�นว่�แผนป็ฏิิบัติ้
กิ�รท่ี่�ได้จ�กิกิ�รป็ระชุิมในครั�งน่�  
จะนำ�ไป็ขัึ้บเคล่�อนสู่กิ�รป็ฏิิบัติ้ 
เพ่�อเพิ�มป็ระสิที่ธิีภ�พกิ�รผลิต้กุ้ิงที่ะเล 
ขึ้องป็ระเที่ศไที่ยัให้เห็นผลอยั่�งเป็็น
รูป็ธีรรมโดยัเร็ว

“กุ้งทะเล”  
นับเปน็สินค้าสัตว์นำ�า 

ที�มี่ความ่สำาคัญ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ 

ข้องประเทศไทยอย่างม่าก
โดยในอดีตอุตสาหกรรม่
การเพาะเลี�ยงกุ้งทะเล

สาม่ารถั่นำารายได้เข้้าสู่ประเทศ 
ปลีะกว่าแสนล้านบาท
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ข�าวที�น�าสนใจ



รึาคาขายปล้่ก	(เงินสำดื)	พันธิุ์สุำกรึ	ไก่แล้ะเป็ดืในตล้าดืกรึุงเที่พฯ
หน่วยั : บ�ที่/ต้ัว

รี�ยก�รี
2564 2565

ก.พั. มี่.ค้. เม่.ย. พั.ค้. ม้่.ย ก.ค้. ส.ค้. ก.ย. ต.ค้. พั.ย. ธุ์.ค้. ม่.ค้. ก.พั.

ลูกิสุกิรขุึ้น 2,752 2,778 2,800 2,643 2,556 2,524 1,960 1,630 1,800 2,431 2,732 3,644 3,048 

ลูกิไก่ิไข่ึ้อ�ยุั 1 วัน 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 27.92 26.00

ลูกิไก่ิเน่�ออ�ยุั 1 วัน 8.50 10.61 11.00 10.50 10.50 10.18 7.18 6.50 7.38 12.04 12.82 15.26 15.50 

ลูกิเป็็ดไข่ึ้ซ่ึ่พ่ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

ที�ม่� : สม�คมผู้ผลิต้อ�ห�รสัต้ว์ไที่ยั

รึาคาขายส่ำง	(เงินสำดื)	อาห้ารึสัำตว์สำำาเร็ึจรูึปในตล้าดืกรุึงเที่พฯ
หน่วยั : บ�ที่/30 กิ.กิ.

รี�ยก�รี
2564 2565

ก.พั. มี่.ค้. เม่.ย. พั.ค้. ม้่.ย ก.ค้. ส.ค้. ก.ย. ต.ค้. พั.ย. ธุ์.ค้. ม่.ค้. ก.พั.

หัวัอ�ห�รี 

ไก่ิรุ่น - เน่�อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

ไก่ิรุ่น - ไข่ึ้ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639

ไก่ิไข่ึ้ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

หมูเล็กิ 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748

หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

หมูเน่�อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693

เป็็ดไข่ึ้ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

อ�ห�รีสำ�เรี็จิ้รี้ปัผู้ง 

ไก่ิไข่ึ้ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

อ�ห�รีสำ�เรี็จิ้รี้ปัเม่็ด

ไก่ิเล็กิ - ไข่ึ้ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

หมูเล็กิ 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525

หมูรุ่นขุึ้น 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

หมูเน่�อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496

เป็็ดเล็กิไข่ึ้ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665

ที�ม่� : www.cpffeed.com

รึาคาขายส่ำง	(เงินสำดื)	ปุ๋ยท่ี่�สำำาคัญในตล้าดืกรุึงเที่พฯรึายเดืือน
หน่วยั : บ�ที่ต่้อตั้น

ชน้ดปั์๋ย
2564 2565

ก.พั. มี่.ค้. เม่.ย. พั.ค้. ม้่.ย ก.ค้. ส.ค้. ก.ย. ต.ค้. พั.ย. ธุ์.ค้. ม่.ค้. ก.พั.

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

46-0-0 10,067 11,700 13,400 13,000 14,000 15,233 16,100 17,333 19,333 23,133 21,200 26,000 25,000

16 - 20 - 0 11,567 11,667 12,950 13,233 13,333 13,500 13,750 14,800 15,133 15,200 16,250 17,433 17,433

16 - 16 - 8 12,400 12,733 13,933 14,033 14,033 14,200 14,250 15,633 15,967 16,800 17,533 19,000 19,000

15 - 15 - 15 14,567 14,733 15,550 15,733 15,900 16,100 15,500 17,133 17,917 19,417 20,317 20,967 20,350

13 - 13 - 21 16,267 15,900 17,750 17,900 17,900 17,900 18,050 20,000 20,750 21,750 22,500 19,500 22,500

ที�ม่� : สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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รึาคาปัจจัยการึผล้ิต



สศท.1	ร่วมติดตามการลิงพ้ืินท่่ตรวจราชการข่อง	รัฐมนตร่ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแลิะสหกรณ์		
ณ	ศูนย์วิจัยแลิะพัิฒนาการเกษตรจังหวัดเช่ยงใหม่

  วันท่ี่� 24 ม่น�คม 2565 น�ยัธีวัชิชัิยั เดชิ�เชิษฐ์ ผู้อำ�นวยักิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 1 เช่ิยังใหม่ (สศที่.1) ร่วมติ้ดต้�ม 
กิ�รลงพ่�นท่ี่�ต้รวจร�ชิกิ�รขึ้อง น�งส�วมนัญญ� ไที่ยัเศรษฐ์ รัฐมนต้ร่ช่ิวยัว่�กิ�รกิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี เพ่�อรับฟัื้งบรรยั�ยั 
เก่ิ�ยัวกัิบคว�มร่วมม่อในกิ�รดำ�เนินง�นวิจัยัมันฝรั�งสู่กิ�รยักิระดับคุณีภ�พกิ�รผลิต้มันฝรั�งและหัวพันธ์ุีมันฝรั�ง ต้�มม�ต้รฐ�นสินค้�เกิษต้ร
ขึ้องกิรมวิชิ�กิ�รเกิษต้ร ร่วมกัิบเกิษต้รกิรและภ�คเอกิชิน โดยัม่หัวหน้�ส่วนร�ชิกิ�รสังกัิดกิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี เข้ึ้�ร่วมต้้อนรับ  
และพบป็ะผู้แที่นเกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิมันฝรั�ง ผู้ป็ระกิอบกิ�ร เพ่�อรับฟัื้งป็ระเด็นปั็ญห�และข้ึ้อเสนอแนะ กิ�รผลิต้ให้ได้คุณีภ�พต้�มม�ต้รฐ�น 
ในกิ�รน่� ผู้อำ�นวยักิ�ร สศที่.1 ได้ให้ข้ึ้อคิดเห็นในท่ี่�ป็ระชุิมในเร่�องกิ�รนำ�เข้ึ้� ส่งออกิหัวพันธ์ุีมันฝรั�ง เพ่�อสนับสนุนกิ�รวิจัยัมันฝรั�ง  
ซ้ึ่�งเป็็นโอกิ�สท่ี่�ด่ในกิ�รยักิระดับคุณีภ�พกิ�รผลิต้มันฝรั�งในอน�คต้
 จ�กินั�นได้เยั่�ยัมชิมขัึ้�นต้อนกิ�รผลิต้ต้้นอ่อนมันฝรั�งป็ลอดเช่ิ�อ กิ�รส�ธิีต้กิ�รแป็รรูป็มันกัิลยั� แป็ลงผลิต้หัวพันธ์ุีมันฝรั�งชัิ�นพันธ์ุีหลักิ 
ในโรงเร่อนกัินแมลง และกิ�รเก็ิบเก่ิ�ยัวผลผลิต้ ณี ศูนยั์วิจัยัและพัฒน�กิ�รเกิษต้ร ต้ำ�บลโป็�งนำ��ร้อน อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเช่ิยังใหม่  
รวมทัี่�งได้มอบปั็จจัยักิ�รผลิต้ (ปุ็�ยัหมักิเติ้มอ�กิ�ศ) แก่ิผู้แที่นเกิษต้รกิรในโครงกิ�รศูนย์ัเร่ยันรู้กิ�รผลิต้พ่ชิต้�มแนวพระร�ชิดำ�ริที่ฤษฎ่ใหม่
เพ่�อกิ�รผลิต้พ่ชิระบบอินที่ร่ยั์ แบบยัั�งยัน่ในครั�งน่�
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แวะเย่�ยม	สำศที่.



สศท.5	ร่วมกับ	ส.ปั.ก.จังหวัดบุร่รัมย์	หารือแนวทางการจัดท�าฐานข้่อมูลิทุเร่ยน	
ในพ้ืินท่่เข่ตปัฏิิรูปัท่่ดินจังหวัดบุร่รัมย์

  วันท่ี่� 4 ม่น�คม 2565 น�งสุจ�ร่ย์ั พิชิ� ผู้อำ�นวยักิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 5  
นครร�ชิส่ม� (สศที่.5) ร่วมกัิบสำ�นักิง�นกิ�รป็ฏิิรูป็ท่ี่�ดินจังหวัดบุร่รัมย์ั (ส.ป็.กิ.จังหวัดบุร่รัมยั์)  
โดยัน�ยัป็ระเสริฐ กิ�ญจนเก่ิยัรติ้คุณี ป็ฏิิรูป็ท่ี่�ดินจังหวัดบุร่รัมยั์ พร้อมด้วยัเจ้�หน้�ท่ี่� 
ขึ้องทัี่�ง 2 หน่วยัง�น เข้ึ้�ร่วมป็ร้กิษ�ห�ร่อแนวที่�งกิ�รจัดที่ำ�ฐ�นข้ึ้อมูลทุี่เร่ยัน ในพ่�นท่ี่� 
เขึ้ต้ป็ฏิิรูป็ท่ี่�ดินจังหวัดบุร่รัมยั์ (อำ�เภอป็ะคำ� และอำ�เภอโนนสุวรรณี) ณี ห้องป็ระชุิม สศที่.5  
เพ่�อรองรับกิ�รข้ึ้�นที่ะเบ่ยัน GI ทุี่เร่ยันนำ��แร่ภูเขึ้�ไฟื้ จังหวัดบุร่รัมยั์ และรองรับกิ�รจัดที่ำ�
ฐ�นข้ึ้อมูลกิ�รเกิษต้รกิ�รพยั�กิรณ์ีสินค้�เกิษต้รในอน�คต้

สศท.6	จัดปัระชุมหารือข้่อมูลิพืิชเศรษฐกิจปีั	2564	–	2565	ข่องจังหวัดระยอง
 วันท่ี่� 14 ม่น�คม 2565 น�งศศิญ� ป็�นตั้�น ผู้อำ�นวยักิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 6 (สศที่.6) สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร 
(สศกิ.) เป็็นป็ระธี�นกิ�รห�ร่อข้ึ้อมูลพ่ชิเศรษฐกิิจปี็ 2564-2565 ขึ้องจังหวัดระยัอง โดยัม่น�งติ้ณีณี� คัญใหญ่ ผู้อำ�นวยักิ�รส่วนส�รสนเที่ศ
กิ�รเกิษต้ร สศที่.6 น�งส�วชิิดชินกิ เล็กิขึ้�ว ผู้อำ�นวยักิ�รส่วนส�รสนเที่ศกิ�รผลิต้พ่ชิสวน ศูนยั์ส�รสนเที่ศกิ�รเกิษต้ร (ศสส.) พร้อมเจ้�หน้�ท่ี่�
ขึ้อง ศสส. และน�งส�วสมหม�ยั พลมณ่ี หัวหน้�กิลุ่มยัุที่ธีศ�สต้ร์และส�รสนเที่ศ สำ�นักิง�นเกิษต้รจังหวัดระยัอง พร้อมด้วยันักิวิชิ�กิ�ร 
จ�กิ สำ�นักิง�นเกิษต้รจังหวัด และเกิษต้รอำ�เภอต่้�งๆ ขึ้องจังหวัดระยัองรวมจำ�นวนผู้ร่วมห�ร่อข้ึ้อมูลทัี่�งสิ�น 25 คน ณี ห้องป็ระชุิม สศที่.6 
และป็ระชุิมผ่�นระบบ Zoom Cloud Meeting ด้วยัส่วนหน้�ง 
 ซ้ึ่�งเป็็นกิ�รห�ร่อข้ึ้อมูลโดยัเฉัพ�ะไม้ผล ไม้ยั่นต้้น เพ่�อให้ได้ข้ึ้อมูลท่ี่�เป็็นทิี่ศที่�งเด่ยัวกัิน ก่ิอนนำ�ข้ึ้อมูลท่ี่�ห�ร่อสรุป็เป็็นข้ึ้อมูลเบ่�องต้้น 
ขึ้องจังหวัดระยัองเสนอให้จังหวัดใช้ิป็ระโยัชิน์และเต้ร่ยัมนำ�ข้ึ้อมูลเพ่�อสรุป็เสนอผู้เก่ิ�ยัวข้ึ้อง โดยักิ�รห�ร่อครั�งน่�สรุป็ได้ข้ึ้อมูลเบ่�องต้้น 
ขึ้องไม้ผลทุี่เร่ยัน เง�ะ มังคุด และลองกิองเร่ยับร้อยัแล้ว

ปีีท่ี่� 68 ฉบัับัท่ี่� 785 เมษายน 2565 n วารสารเศรษฐกิิจกิารเกิษตร48

แวะเยี�ยมื	สศท.



ปัระชุมคณะอนุกรรมการพัิฒนาการเกษตรแลิะสหกรณ์
จังหวัดนราธิ์วาส	คร้ังท่่	1/2565

 วันท่ี่� 9 ม่น�คม 2565 น�ยัไพฑู์รยั์ ส่ล�พัฒน์ ผู้อำ�นวยักิ�ร
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 9 สงขึ้ล� (สศที่.9) เข้ึ้�ร่วมป็ระชุิม
คณีะอนุกิรรมกิ�รพัฒน�กิ�รเกิษต้รและสหกิรณ์ีจังหวัดนร�ธิีว�ส 
ครั�งท่ี่� 1/2565 ณี ห้องป็ระชุิมหลวงป็ริวรรต้วรวิจิต้ร ชัิ�น 4  
ศ�ล�กิล�งจังหวัดนร�ธิีว�ส อำ�เภอเม่องนร�ธิีว�ส จังหวัดนร�ธิีว�ส  
โดยัม่น�ยัสนั�น พงษ์อักิษร ผู้ว่�ร�ชิกิ�รจังหวัดนร�ธิีว�ส เป็็นป็ระธี�น  
เพ่�อติ้ดต้�มคว�มก้ิ�วหน้� ปั็ญห� อุป็สรรคและข้ึ้อเสนอแนะ 
ในกิ�รดำ�เนินกิ�รพัฒน�กิ�รเกิษต้รและสหกิรณ์ีขึ้องจังหวัดนร�ธิีว�ส  
พร้อมทัี่�งน่� ผู้อำ�นวยักิ�ร สศที่.9 ได้นำ�เสนอเร่�องสถ�นกิ�รณ์ี 
และแนวโน้มภ�คเกิษต้รท่ี่�สำ�คัญขึ้องจังหวัดนร�ธิีว�ส และกิ�ร 
เต้ร่ยัมกิ�รแก้ิไขึ้ปั็ญห�สินค้�เกิษต้ร ในหัวข้ึ้อ “ภ�วะเศรษฐกิิจ
กิ�รเกิษต้ร ปี็ 2564 และแนวโน้ม ปี็ 2565 จังหวัดนร�ธิีว�ส”  
และนำ�เสนอกิ�รป็ระเมินโครงกิ�ร 1 ต้ำ�บล 1 ที่ฤษฎ่ใหม่

สศท.7	ปัระชุมระดมความคิดเห็น	(Focus	Group)	โครงการศึกษาวิจัย	เร่ือง	การศึกษาพิฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลิย่
การลิดการปัล่ิอยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้่าว

  วันท่ี่� 30 ม่น�คม 2565 น�งอังคณี� พุที่ธีศร่ ผู้อำ�นวยักิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 7 ชัิยัน�ที่ (สศที่.7) เป็็นป็ระธี�นเปิ็ด 
กิ�รป็ระชุิมระดมคว�มคิดเห็น (Focus Group) โครงกิ�รศ้กิษ�วิจัยั เร่�อง กิ�รศ้กิษ�พฤติ้กิรรมกิ�รยัอมรับเที่คโนโลยั่กิ�รลดกิ�รป็ล่อยั 
ก๊ิ�ซึ่เร่อนกิระจกิจ�กิน�ข้ึ้�ว ณี โรงแรมแฟื้นต้�ซ่ึ่ร่สอร์ที่ อำ�เภอเม่อง จังหวัดชัิยัน�ที่ ซ้ึ่�งจัดโดยัสำ�นักิวิจัยัเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร  
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ระหว่�งวันท่ี่� 30 - 31 ม่น�คม 2565 ม่วัต้ถุป็ระสงค์เพ่�อศ้กิษ�กิ�รรับรู้ คว�มเข้ึ้�ใจ และทัี่ศนคติ้ 
ต่้อเที่คโนโลยั่กิ�รลดกิ�รป็ล่อยัก๊ิ�ซึ่เร่อนกิระจกิจ�กิน�ข้ึ้�ว รวมถ้งปั็จจัยัท่ี่�ส่งผลต่้อกิ�รยัอมรับ/ไม่ยัอมรับเที่คโนโลยั่กิ�รป็ล่อยั 
ก๊ิ�ซึ่เร่อนกิระจกิจ�กิน�ข้ึ้�วขึ้องเกิษต้รกิร เพ่�อใช้ิเป็็นข้ึ้อมูลสนับสนุนในกิ�รพิจ�รณี�กิำ�หนดนโยับ�ยัและม�ต้รกิ�ร ขึ้องภ�ครัฐในกิ�ร 
ลดกิ�รป็ล่อยัก๊ิ�ซึ่เร่อนกิระจกิจ�กิน�ข้ึ้�ว รวมถ้งกิ�รเพิ�มป็ระสิที่ธิีภ�พกิ�รผลิต้ขึ้องเกิษต้รกิร
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แวะเยี�ยมื	สศท.



สศก.	จัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ปัระจ�าปีั	2565
  วันท่ี่� 17 ม่น�คม 2565 น�ยัฉัันที่�นท์ี่ วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นเปิ็ดกิิจกิรรม Big Cleaning Day  
ป็ระจำ�ปี็ 2565 ขึ้องสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร โดยัม่น�ยัศร่ไพร บุญยัะเดชิ เลขึ้�นุกิ�รกิรม ในฐ�นะป็ระธี�นคณีะกิรรมกิ�ร 
ดำ�เนินง�น 5ส กิล่�วร�ยัง�น โดยัม่รองเลขึ้�ธิีกิ�ร และคณีะผู้บริห�รขึ้องแต่้ละหน่วยัง�นในสังกัิดสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รเข้ึ้�ร่วม 
เพ่�อเป็็นตั้วแที่นข้ึ้�ร�ชิกิ�รและเจ้�หน้�ท่ี่�รับมอบอุป็กิรณ์ีที่ำ�คว�มสะอ�ด ณี บริเวณีหน้�อ�ค�รนวัต้กิรรม สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร 
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ข่าวปรึะชาสัำมพันธ์ิ



การปัระชุมคณะกรรมการขั่บเคล่ืิอนนโยบายเทคโนโลิย่เกษตร	4.0	คร้ังท่่	2/2565
 วันท่ี่� 21 ม่น�คม 2565 น�ยัวินิต้ อธิีสุขึ้ รองเลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร พร้อมด้วยั น�งพัชิร�รัต้น์ ลิ�มศิริกุิล  
ผู้อำ�นวยักิ�รศูนยั์ส�รสนเที่ศกิ�รเกิษต้ร ร่วมป็ระชุิมที่�งไกิลผ่�น Application Zoom ณี ห้องป็ระชุิมศูนย์ัข้ึ้อมูลเกิษต้รแห่งชิ�ติ้ ชัิ�น 3  
อ�ค�รศูนย์ัป็ฏิิบัติ้กิ�รเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร โดยัม่น�ยัอลงกิรณ์ี พลบุต้ร ท่ี่�ป็ร้กิษ�รัฐมนต้ร่ว่�กิ�ร 
กิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี เป็็นป็ระธี�นกิ�รป็ระชุิม ซ้ึ่�งสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รเป็็นอนุกิรรมกิ�รและเลขึ้�นุกิ�รร่วมกัิบผู้แที่น 
จ�กิหน่วยัง�นท่ี่�เก่ิ�ยัวข้ึ้องเพ่�อติ้ดต้�มผลกิ�รดำ�เนินง�น ได้แก่ิ ผลกิ�รดำ�เนินง�นคณีะอนุกิรรมกิ�รขัึ้บเคล่�อน Big Dataและ Gov Tech 
ขึ้องกิระที่รวงเกิษต้ร และสหกิรณ์ี ผลกิ�รดำ�เนินง�นคณีะอนุกิรรมกิ�รขัึ้บเคล่�อนเกิษต้รอัจฉัริยัะ ขึ้องกิระที่รวงเกิษต้ร และสหกิรณ์ี 
ผลกิ�รดำ�เนินง�นคณีะอนุกิรรมกิ�รขัึ้บเคล่�อน E-Commerce ขึ้องกิระที่รวงเกิษต้ร และสหกิรณ์ี ผลกิ�รดำ�เนินง�นคณีะอนุกิรรมกิ�ร 
ขัึ้บเคล่�อนธุีรกิิจเกิษต้ร (Agribusiness) ขึ้องกิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี และผลกิ�รดำ�เนินง�นศูนย์ัเที่คโนโลยัเ่กิษต้รและนวัต้กิรรม  
(Agritech and Innovation Center : AIC)

รองเลิข่าธิ์การ	สศก.	ลิงพ้ืินท่่โครงการน�าร่องการใช้เคร่ืองจักรกลิ
เกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	ณ	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเช่ยงใหม่

 วันท่ี่� 21 ม่น�คม 2565 ดร.ทัี่ศน่ยั์ เม่องแก้ิว รองเลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจ
กิ�รเกิษต้ร พร้อมด้วยั น�ยัธีวัชิชัิยั เดชิ�เชิษฐ์ ผู้อำ�นวยักิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 1  
เช่ิยังใหม่ (สศที่.1) ลงพ่�นท่ี่�ในโครงกิ�รนำ�ร่องกิ�รใช้ิเคร่�องจักิรกิลกิ�รเกิษต้รที่ดแที่น
แรงง�นเกิษต้ร เพ่�อลดต้้นทุี่นกิ�รผลิต้ถั�วเหล่อง ภ�ยัใต้้โครงกิ�รระบบส่งเสริมกิ�รเกิษต้ร
แป็ลงใหญ่ป็ระชิ�รัฐถั�วเหล่อง อำ�เภอแม่แต้ง จังหวัดเช่ิยังใหม่ (ไต้รม�ส 4/2564)  
โดยัเกิษต้รกิรผู้ป็ลูกิถั�วเหล่องสม�ชิิกิในโครงกิ�รฯจะได้รับกิ�รถ่�ยัที่อดคว�มรู้คว�มเข้ึ้�ใจ
ในกิ�รใช้ิเคร่�องจักิรกิลเกิษต้รแที่นแรงง�น ส�ม�รถผลิต้ถั�วเหล่องคุณีภ�พด่ต้รงต้�ม 
คว�มต้้องกิ�รขึ้องต้ล�ด ลดต้้นทุี่น และได้ผลต้อบแที่นจ�กิกิ�รผลิต้เพิ�มข้ึ้�นได้
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ข�าวประชาสัมืพันธ์ิ



การแถลิงข่่าวแก่ส่ือมวลิชน	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	43	ปีั	วันคล้ิายวันสถาปันาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 วันท่ี่� 24 ม่น�คม 2565 น�ยัฉัันที่�นนท์ี่ วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นแถลงข่ึ้�วแก่ิส่�อมวลชิน  
ในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ในป็ระเด็น ภ�วะเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รไต้รม�ส 1 ปี็ 2565 และ  
ผลกิระที่บด้�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รจ�กิสถ�นกิ�รณ์ีคว�มขัึ้ดแยั้ง ระหว่�งสหพันธีรัฐรัสเซ่ึ่ยั และ ป็ระเที่ศยูัเครน โดยัผ่�นระบบออนไลน์ 
ZOOM และ FB Live เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รเพ่�อป็ระชิ�ชิน ณี ห้องป็ระชุิม 3 ชัิ�น 3 อ�ค�รนวัต้กิรรม สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
 ทัี่�งน่� ภ�วะเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รไต้รม�ส 1 ปี็ 2565 (เด่อนมกิร�คม - ม่น�คม 2565) พบว่� ขึ้ยั�ยัตั้วร้อยัละ 4.4 โดยักิ�รเติ้บโต้ได้ด่ 
ในไต้รม�สน่�เป็็นผลจ�กิส�ขึ้�พ่ชิซ้ึ่�งเป็็นส�ขึ้�กิ�รผลิต้หลักิขึ้ยั�ยัตั้ว ขึ้ณีะท่ี่� สถ�นกิ�รณ์ีคว�มขัึ้ดแย้ังระหว่�งรัสเซ่ึ่ยั และ ยูัเครน  
ไที่ยัจะได้รับผลกิระที่บที่�งต้รงจ�กิท่ี่�ร�ค�สินค้�โภคภัณีฑ์์หล�ยัชินิดป็รับตั้วสูงข้ึ้�น ส่วนผลกิระที่บที่�งอ้อม ค่อ ต้ล�ดกิ�รเงินโลกิท่ี่�ม่ 
คว�มผันผวนจ�กิม�ต้รกิ�รควำ��บ�ต้รรัสเซ่ึ่ยั อ�จที่ำ�ให้ค่�เงินบ�ที่ม่คว�มผันผวนเช่ินกัิน ที่ำ�ให้กิ�รส่งออกิสินค้�เกิษต้รและผลิต้ภัณีฑ์์ 
ขึ้องไที่ยัชิะลอตั้วต้�มไป็ด้วยั
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พิิธ่์การทางศาสนา	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	43	ปีั		
วันคล้ิายวันสถาปันา	สศก.

  วันท่ี่� 24 ม่น�คม 2565 เวล� 07.30 น. น�ยัฉัันที่�นนท์ี่ วรรณีเขึ้จร  
เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นในพิธ่ีกิ�ร
ที่�งศ�สน� เน่�องในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร (สศกิ.) ป็ระจำ�ปี็ 2565 โดยันิมนต์้
พระภิกิษุสงฆ์่ 9 รูป็ จ�กิวัดพระศร่มห�ธี�ตุ้ วรมห�วิห�ร บ�งเขึ้น  
เพ่�อคว�มเป็็นศิริมงคล ณี บริเวณีโถง ชัิ�น 1 อ�ค�รนวัต้กิรรม 
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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พิิธ่์มอบเข็่มเชิดชูเก่ยรติแลิะปัระกาศเก่ยรติคุณ	ข้่าราชการ		
ลูิกจ้างปัระจ�า	แลิะพินักงานราชการด่เด่น	ข่องส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	ปีังบปัระมาณ	พิ.ศ.	2564	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	43	ปีั		
วันคล้ิายวันสถาปันาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ปัระจ�าปีั	2565

 วันท่ี่� 24 ม่น�คม 2564 น�ยัฉัันที่�นนท์ี่ วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�น 
เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นในพิธ่ีมอบเข็ึ้มเชิิดชูิเก่ิยัรติ้และป็ระกิ�ศเก่ิยัรติ้คุณี  
ข้ึ้�ร�ชิกิ�ร ลูกิจ้�งป็ระจำ� และพนักิง�นร�ชิกิ�รด่เด่น ขึ้องสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร  
ปี็งบป็ระม�ณี พ.ศ. 2564 เน่�องในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�สำ�นักิง�น
เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ป็ระจำ�ปี็ 2565 พร้อมกิล่�วแสดงคว�มยัินด่ และให้โอว�ที่แก่ิข้ึ้�ร�ชิกิ�ร และเจ้�หน้�ท่ี่�สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร  
โดยัม่ น�ยัศร่ไพร บุญยัะเดชิ เลขึ้�นุกิ�รกิรม เป็็นผู้กิล่�วร�ยัง�น ณี ห้องป็ระชุิมศร่ป็ลั�ง ชัิ�น 8 อ�ค�รวิสัยัทัี่ศน์ สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
  ทัี่�งน่� ในปี็ 2565 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ม่ข้ึ้�ร�ชิกิ�รพลเร่อนด่เด่น ป็ระจำ�ปี็ 2564 ท่ี่�ได้รับครุฑ์ที่องคำ� จำ�นวน 2 ร�ยั ได้แก่ิ 
น�งส�วพ�สิน่ ณี ป้็อมเพ็ชิร นักิวิเคร�ะห์นโยับ�ยัและแผนชิำ�น�ญกิ�รพิเศษ และน�ง อัญชิน� แก้ิวเฉัยั เศรษฐกิรชิำ�น�ญกิ�รพิเศษ  
โดยัม่ข้ึ้�ร�ชิกิ�ร ลูกิจ้�งป็ระจำ� และพนักิง�นร�ชิกิ�รด่เด่น ป็ระจำ�ปี็ 2564 เข้ึ้�รับเข็ึ้มเชิิดชูิเก่ิยัรติ้ จำ�นวน 4 ร�ยั ได้แก่ิ น�ยัสุวิที่ยั์ ศิริโที่ 
เศรษฐกิรชิำ�น�ญกิ�รพิเศษ น�งส�วพณิีด� เด่นด�วเร่อง เจ้�พนักิง�นสถิติ้ชิำ�น�ญง�น น�ยัส�ยััน พูลศร่สวัสดิ� พนักิง�นขัึ้บรถยันต์้ ส2  
และน�ยัไพฑู์รยั์ ระม�ต้ที่อง นักิวิชิ�กิ�รคอมพิวเต้อร์

พิิธ่์มอบทุนการศึกษามูลินิธิ์	ดร.สมนึก	ศร่ปัล่ัิง	ปัระจ�าปีั	2565		
เน่ืองในโอกาสครบรอบ	43	ปีั		

วันคล้ิายวันสถาปันาส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ปัระจ�าปีั	2565
 วันท่ี่� 24 ม่น�คม 2564 สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร (สศกิ.) จัดพิธ่ีมอบทุี่นกิ�รศ้กิษ� 
มูลนิธิี ดร.สมน้กิ ศร่ป็ลั�ง ป็ระจำ�ปี็ 2565 เน่�องในโอกิ�สครบรอบ 43 ปี็ วันคล้�ยัวันสถ�ป็น�
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร ป็ระจำ�ปี็ 2565 โดยัได้รับเก่ิยัรติ้จ�กิ ดร.อภิชิ�ติ้ พงษ์ศร่หดุลชัิยั  
ป็ระธี�นกิรรมกิ�รมูลนิธิีฯ กิล่�วแสดงคว�มยิันด่กัิบผู้ได้รับทุี่นกิ�รศ้กิษ� จำ�นวน 8 ร�ยั  
โดยัม่ น�ยัฉัันที่�นนท์ี่ วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร  
พร้อมด้วยั รองเลขึ้�ธิีกิ�ร และคณีะผู้บริห�ร ร่วมเป็็นเก่ิยัรติ้ในพิธ่ีครั�งน่� ณี ห้องป็ระชุิมศร่ป็ลั�ง  
ชัิ�น 8 อ�ค�รวิสัยัทัี่ศน์ สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร
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การปัระชุมเชิงปัฏิิบัติการ	เร่ือง	แนวทางจัดท�ารายงาน	
ผลิการด�าเนินการพัิฒนาองค์การ	(Application	Report)

  วันท่ี่� 25 ม่น�คม 2565 น�งกิ�ญจน� แดงรุ่งโรจน์ รองเลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นเปิ็ดกิ�รป็ระชุิม 
เชิิงป็ฏิิบัติ้กิ�รเร่�อง แนวที่�งจัดที่ำ�ร�ยัง�นผลกิ�รดำ�เนินกิ�รพัฒน�องค์กิ�ร (Application Report) ณี ห้องป็ระชุิมศร่ป็ลั�ง สำ�นักิง�น
เศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร โดยัม่วัต้ถุป็ระสงค์เพ่�อจัดที่ำ�ร�ยัง�นผลกิ�รดำ�เนินกิ�รพัฒน�องค์กิร (Application Report) ร�ยัหมวด  
หมวด 1 - หมวด 7 และลักิษณีะสำ�คัญองค์กิร และเพ่�อเต้ร่ยัมกิ�รป็ระเมินองค์กิ�รไป็สู่ระบบร�ชิกิ�ร 4.0 (PMQA 4.0) รอบท่ี่� 2
  ทัี่�งน่� กิ�รป็ระชุิมดังกิล่�ว จัดข้ึ้�นระหว่�งวันท่ี่� 25 – 26 ม่น�คม 2565 โดยัเป็็นกิ�รฟัื้งบรรยั�ยัแนวที่�งกิ�รจัดที่ำ�ร�ยัง�นผลกิ�รดำ�เนิน
กิ�รพัฒน�องค์กิร (Application Report) กิ�ร Workshop ระดมคว�มคิดเห็น/ป็รับป็รุงข้ึ้อมูล/ข้ึ้อเสนอแนะ กิ�รจัดที่ำ�ร�ยัง�นผลกิ�ร
ดำ�เนินกิ�รพัฒน�องค์กิร (Application Report) ในหมวด 2 และบที่สรุป็ผู้บริห�ร และ Workshop ระดมคว�มคิดเห็น/ป็รับป็รุงข้ึ้อมูล
/ข้ึ้อเสนอแนะ (Application Report) ในหมวด 1,3,4,5,6,7 และลักิษณีะสำ�คัญองค์กิร ซ้ึ่�งผู้เข้ึ้�ร่วมกิ�รป็ระชุิมป็ระกิอบด้วยั ผู้บริห�ร
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้ร คณีะที่ำ�ง�นฯ และผู้เก่ิ�ยัวข้ึ้อง จ�กิส่วนกิล�ง จำ�นวน 33 ท่ี่�น เข้ึ้�ร่วมในห้องป็ระชุิมศร่ป็ลั�ง และจ�กิ
สำ�นักิง�นเศรษฐกิิจกิ�รเกิษต้รท่ี่� 1 – 12 อ่กิป็ระม�ณีจำ�นวน 12 ท่ี่�น โดยัผ่�นระบบออนไลน์ รวม 45 ท่ี่�น
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การปัระชุมเชิงปัฏิิบัติการเร่ือง	“การจัดท�าแผนปัฏิิบัติการภายใต้	
แผนงานความม่ันคงอาหารมุ่งสู่ปีั	ค.ศ.	2030	ภายใต้กรอบเอเปัค

  วันท่ี่� 28 ม่น�คม 2565 น�ยัฉัันที่�นนท์ี่ วรรณีเขึ้จร เลขึ้�ธิีกิ�รสำ�นักิง�นเศรษฐกิิจ
กิ�รเกิษต้ร เป็็นป็ระธี�นกิ�รป็ระชุิมเชิิงป็ฏิิบัติ้กิ�รเร่�อง “กิ�รจัดที่ำ�แผนป็ฏิิบัติ้กิ�รภ�ยัใต้้
แผนง�นคว�มมั�นคงอ�ห�รมุ่งสู่ปี็ ค.ศ. 2030 ภ�ยัใต้้กิรอบเอเป็ค โดยักิ�รป็ระชุิมดังกิล่�ว
จัดข้ึ้�นระหว่�งวันท่ี่� 28 – 29 ม่น�คม 2565 ณี โรงแรมพูลแมน คิง เพ�เวอร์ กิรุงเที่พฯ
 โดยั สศกิ. เป็็นเจ้�ภ�พจัดกิ�รป็ระชุิม พร้อมด้วยัสม�ชิิกิเอเป็ค 21 เขึ้ต้เศรษฐกิิจ ผู้แที่น
จ�กิกิระที่รวงเกิษต้รและสหกิรณ์ี กิระที่รวงกิ�รต่้�งป็ระเที่ศ กิระที่รวงที่รัพยั�กิรธีรรมชิ�ติ้
และสิ�งแวดล้อม สภ�หอกิ�รค้�แห่งป็ระเที่ศไที่ยั สภ�เกิษต้รกิรแห่งชิ�ติ้ องค์กิ�รอ�ห�ร
และกิ�รเกิษต้รแห่งสหป็ระชิ�ชิ�ติ้ (FAO) องค์กิ�รเพ่�อคว�มร่วมม่อและกิ�รพัฒน�ที่�ง
เศรษฐกิิจ (OECD) และสภ�ท่ี่�ป็ร้กิษ�ที่�งธุีรกิิจเอเป็ค (ABAC) เข้ึ้�ร่วมป็ระชุิม
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