
นํ�าตาลทรายดิบ 
(เซนต์/ปอนด)์

 

ธ.ค.65พ.ย.65

9,238  

9,240-9,430 
 

(0.02%-2.08%) 

สถานการณร์าคาสนิค้าเกษตรประจาํเดือนพฤศจกิายน 2565 และคาดการณเ์ดือนธนัวาคม 2565
แน

วโ
น้ม

รา
คา
เพ
ิ �มข

ึ�น

BAAC RESEARCH AND INNOVATION DEVELOPMENT CENTER

แนวโนม้ราคาลดลง

9,708 

 9,721-10,135 
 

(0.13%-4.40%)

2.59 

 2.62 - 2.68 

 

(1.16%– 3.47%)

 

ปาล์มนํ�ามนั
(บาท/กก.)

โคเนื�อ
(บาท/กก.)

 5.80 

6.12-6.33 

 

(5.51%-9.13% ) 

43.57 

 42.92-43.08

 

(1.12%-1.49%)

ธ.ค.65พ.ย.65

19.83

19.50-19.72 

 
(0.55%-1.66%)

 13,730 

13,513-13,612  

 
( 0.86%-1.58%)

ขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
(บาท/ตัน)

มนัสาํปะหลัง
(บาท/กก.)

กุ้งขาวแวนนาไม
70 ตัว/กก. (บาท/กก.)

สกุร
100 กก. ขึ�นไป (บาท/กก.)

104.92 

105.04–106.12 

 

 (0.11%-1.14%) 

 145 

155.27-165.00 

 

(7.08%-13.79% ) 

99.48 

 99.60-100.66 

 

(0.12%-1.19%) 

ขา้วเปลือกเจา้ความชื�น 15%
(บาท/ตัน)

ยางพารา
(บาท/กก.)

ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ 
(บาท/ตัน)

ขา้วโพดเลี�ยงสตัว์
ความชื�น 14.5% (บาท/กก.)  10.39 

10.25-10.37 

 
(0.19%-1.35%)

อินเดียซึ�งเป�นผูส้ง่ออกขา้วอันดับ 1 ของโลก กําหนดภาษี
สง่ออกขา้ว รอ้ยละ 20 ราคาสง่ออกขา้วของอินเดียเพิ�มขึ�น
และเกิดป�ญหาการสง่มอบขา้วตกค้างที�ท่าเรอืจาํนวนมาก
ประเทศคูค้่าจงึปรบัเปลี�ยนมาซื�อขา้วไทยเพิ�มขึ�น 

สต็อกขา้วเหนียวของผูป้ระกอบการลดลง
จนีซึ�งเป�นประเทศนาํเขา้ขา้วเหนียวอันดับ 1 ของไทย        
 มคีวามต้องการใชข้า้วเหนียวในชว่งเทศกาลป�ใหม ่

ความต้องการใชม้นัสาํปะหลังทั�งในและต่างประเทศ        
 ยงัคงเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง
ภาคการสง่ออกที�ได้รบัป�จจยัสนบัสนนุจากการอ่อนค่า

         ของเงินบาท และค่าระวางเรอืมแีนวโนม้ลดลง

ป�ญหาอุทกภัยจากเดือนก่อน สง่ผลกระทบต่อปรมิาณ
ผลผลิตปาล์มนํ�ามนัในประเทศลดลง 
นโยบายปรบัเพิ�มสว่นผสมนํ�ามนัปาล์มในนํ�ามนัดีเซลจาก B5 เป�น
B7 สง่ผลดีต่อความต้องการใชป้าล์มนํ�ามนัในประเทศเพิ�มขึ�น 
ความต้องการเนื�อสกุรของรา้นอาหารและผู้บรโิภค         
 ในครวัเรอืนเพื�อในชว่งเทศกาลป�ใหมเ่พิ�มขึ�น
ผลผลิตสกุรมแีนวโนม้ลดลงจากการที�ผูเ้ลี�ยงสกุรชะลอ
การผลิต เพราะต้นทนุการผลิตยงัคงสงู 

ความต้องการใชย้างของจนีซึ�งเป�นประเทศผูใ้ชย้าง      
 รายใหญข่องโลกลดลง จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19
สง่ผลให้โรงงานผลิตยางล้อมปี�ญหาขาดแคลนแรงงาน 
เป�นชว่งที�ปรมิาณผลผลิตยางพาราออกสูต่ลาดจาํนวน
มากของไทย รอ้ยละ 13.26  ของผลผลิตทั�งหมด 

ฤดกูาลท่องเที�ยว และมเีทศกาลสง่ท้ายป�เก่าต้อนรบัป�ใหม่
สง่ผลดีต่อการจบัจา่ยใชส้อยของประชาชนและการ      
 เดินทางท่องเที�ยว ทําให้ความต้องการบรโิภคเนื�อโค     
 เพิ�มขึ�น

เป�นชว่งผลผลิตขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิออกสูต่ลาด       
 จาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม ราคาขา้วลดลงไมม่าก 

         จากค่าเงินบาทยงัอยูใ่นระดับอ่อนค่า ทําให้ราคาสง่ออก
         ของไทยสามารถแขง่ขนักับคูแ่ขง่ได้ 

เนื�องจากรสัเซยีจะกลับมาให้ความรว่มมอืในขอ้ตกลง    
 สง่ออกอาหารและธญัพชืผา่นทะเลดํา ทําให้ราคาสญัญา   
 ล่วงหนา้ขา้วโพดลดลงรอ้ยละ 2
เป�นชว่งที�ผลผลิตขา้วโพดเลี�ยงสตัวอ์อกสูต่ลาดมาก 

ราคานํ�ามนัดิบยงัมแีนวโนม้ลดลง ทําให้ความต้องการใช้

 รฐับาลอินเดียได้อนญุาตสง่ออกนํ�าตาลทราย 6 ล้านตัน
ก่อนวนัที� 31 พฤษภาคม 2566 คาดวา่ ปรมิาณนํ�าตาล-
ทรายในเดือนธนัวาคมจะเพิ�มขึ�น 

         เอทานอลลดลงตามไปด้วย จงึไมจู่งใจนาํอ้อยไปผลิตเอทานอล

ความต้องการบรโิภคกุง้ปรบัตัวเพิ�มขึ�น เนื�องจากนโยบาย
ผลักดันภาคการท่องเที�ยว และเป�นชว่งเทศกาล          
 เฉลิมฉลองและมวีนัหยุดยาวหลายวนั 
การสง่ออกกุง้จะเพิ�มขึ�นตามความต้องการนาํเขา้ของ
ประเทศคูค้่าอาทิ สหรฐัฯ จนี ในชว่งเทศกาลสง่ท้ายป� 

             ราคาสนิค้าเกษตรกลุม่ปศุสตัวแ์ละประมงมแีนวโน้มเพิ�มขึ�น ได้แก่ สกุร โคเนื�อ และกุง้ขาวแวนนาไม     
จากความต้องการใชภ้ายในประเทศหรอืเพื�อสง่ออกไปยงัประเทศคูค้่าในชว่งเทศกาลป�ใหม ่ขณะที�ราคาสนิค้า 
 ที�อยูใ่นชว่งออกสูต่ลาดจาํนวนมากมแีนวโนม้ลดลง ได้แก่ ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ ขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์และ
ยางพารา
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1.ข้าว 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผูส้่งออกข้าวไทย 
 

 
ที่มา: FAO (November, 2022) 
 
ราคาข้าวเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2565 
 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ 9,238  บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน       
ร้อยละ 1.2 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ 13,730 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ  
1.9 และราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 9,708 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.0 ราคา F.O.B   
ข้าวขาว 5% ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.9 ราคา F.O.B. ข้าวหอมมะลิเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.3 และราคา 
F.O.B. ข้าวเหนียวขาวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 8.7 ด้านราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกับราคาข้าวอินเดีย ขณะที่ราคาข้าวเวียดนามปรับตัวลดลง ราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 25% 
เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับราคาปากีสถาน  

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
                                      โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4565 

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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สถานการณ์ข้าว 

ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
ได้รับปัจจัยสนับสนุน 3 ประการ (1) อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ก าหนดมาตรการภาษีส่งออก
ข้าวร้อยละ 20 ส าหรับการส่งออกข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวกึ่งขัดสี หรือข้าวขาว 20% (ยกเว้นข้าวนึ่งและข้าว      
บาสมาติ) ท าให้ราคาส่งออกข้าวของอินเดียในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% เท่ากับ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ตั้งแตเ่ริ่มมาตรการฯวันที่ 9 กันยายน 2565 (Reuters, 2022) มาตรการดังกล่าวท าให้ปริมาณข้าว
ที่อยู่ระหว่างการส่งมอบเกิดการตกค้างที่ท่าเรือจ านวนมาก ประเทศคู่ค้าจึงหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น เพราะคุณภาพ
ดีกว่าและมีการส่งมอบที่แน่นอน ซึ่งหากอินเดียใช้มาตรการฯนี้ต่อเนื่องถึงสิ้นปี คาดว่า ไทยจะสามารถส่งออกข้าวใน 
ปี 2565 ได้มากถึง 8 ล้านตันข้าวสาร จากเดิมที่มีเป้าหมายส่งออกข้าวอยู่ที่ 7.5 ล้านตันข้าวสาร (สมาคมผู้ส่งออก    
ข้าวไทย, 2565) (2) ค่าเงินบาทอ่อนค่า อยู่ที่ 36.67 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ 22 
พฤศจิกายน 2565) แม้จะแข็งค่าจากเดือนก่อนร้อยละ 3.30 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา เริ่มปรับตัว
ลดลงจากการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้น้อยกว่าร้อยละ 8 ในเดือนตุลาคม 2565 คาดว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะมีการลดขนาดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.5 สู่ระดับร้อยละ 4.25-4.50 
จากเดิมท่ีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากถึงร้อยละ 0.75 ปัจจัยดังกล่าวจะสนับสนุนการส่งออกข้าวไทย และ (3) 
ความต้องการจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าส าคัญ เช่น อิรักที่มีการซื้อข้าวขาวของไทยไม่ต่ ากว่า 
100,000 ตัน/เดือน คาดว่า ทั้งปี 2565 อิรักจะมีการน าเข้าข้าวจากไทยมากถึง 1.2 ล้านตัน หรือสัดส่วนร้อยละ 80 
ของเป้าหมายน าเข้าข้าวจากทั่วโลกที่ 1.5 ล้านตัน (กระทรวงพาณิชย์, 2565) ส าหรับราคาข้าวส่งออกของประเทศ
คู่แข่ง พบว่า ราคาข้าวเวียดนามในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% ซึ่งโดยปกติจะมีราคาส่งออกต่ ากว่าข้าวไทย แต่
ภาวะปัจจุบันราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าราคาข้าวไทย เนื่องจากความต้องการข้าวขาวจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 10 เดือนแรกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 6 
ล้านตัน ส าหรับราคาข้าวปากีสถานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมใหญ่และ
สต็อกข้าวในประเทศลดลงอย่างมาก 

สถานการณ์ล่าสุด ภาครัฐด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 ก าหนดราคา      
ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ทั้งสิ้น 33 งวด พร้อม
ทั้งสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 
1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน และมาตรการคู่ขนานอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันราคา
ข้าวสูงขึ้นในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากท้ังมาตรการเก็บข้าวในยุ้งฉาง มาตรการชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ฯหรือโรงสี     
เพ่ือรับซื้อข้าวชาวนาอย่างเป็นธรรม (กระทรวงพาณิชย์, 2565) 
 

คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้     
จะเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.02-2.08 อยู่ที่ราคา 9,240-9,430 บาท/ตัน เนื่องจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 
1 ของโลก ก าหนดภาษีส่งออกข้าว ร้อยละ 20 ท าให้ราคาส่งออกข้าวของอินเดียในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น และเกิดปัญหา    
การส่งมอบข้าวตกค้างที่ท่าเรือจ านวนมาก ประเทศคู่ค้าจึงปรับเปลี่ยนมาซื้อข้าวไทยเพ่ิมขึ้น เพราะคุณภาพดีกว่าและ     
มีการส่งมอบข้าวที่แน่นอน และราคาเฉลี่ยขา้วเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้จะลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.86-
1.58 อยู่ที่ราคา 13,513-13,612 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดลงไม่มากนักเพราะยังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับ
อ่อนค่า ท าให้ราคาส่งออกของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวที่เกษตรกร
ขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.13-4.40 อยู่ที่ราคา 9,721-10,135 บาท/ตัน เนื่องจากสต็อกข้าวเหนียว       
ของผู้ประกอบการลดลง จึงมีความต้องการข้าวเปลือกเหนียวนาปีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับประเทศผู้น าเข้า อาทิ จีน ซึ่งเป็น
ประเทศน าเข้าข้าวเหนียวอันดับ 1 ของไทย มีความต้องการใช้ข้าวเหนียวในช่วงเทศกาลปีใหม่  
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     จัดท ำโดย  กลุ่มงำนวิจัยเศรษฐกิจ  
 
 

 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

  
ที่มำ : ข้อมูลจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วิเครำะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนพฤศจิกายน 2565 
 รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 10.39 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
11.00 จำกเดือนก่อน 
           รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นเกินกว่ำ 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 8.29 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.51 จำกเดือนก่อน 
           รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อ 12.36 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.90 จำกเดือนก่อน 
 
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้ในเดือนพฤศจิกำยน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อน 
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ตำมกำรขยำยตัวของกำรผลิตปศุสัตว์เพ่ือ
รองรับกำรบริโภคในช่วงเทศกำลเฉลิมฉลองและกำรเดินทำงท่องเที่ยว (High Season) ท ำให้มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำ
รับซื้อในพ้ืนที่ ส่งผลให้รำคำที่เกษตรกรขำยได้ยังคงสูงขึ้น แม้ว่ำจะเป็นเดือนที่มีผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่
ตลำดมำกที่สุด ประมำณร้อยละ 31.62 ของปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในปีกำรผลิต 2565/66  
(ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, มกรำคม 2565) 

สถำนกำรณ์กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจำกกังวล
เรื่องกำรระบำดของเพลี้ยและกำรไม่มีรถเก็บเกี่ยวเพียงพอ จึงเก็บเกี่ยวในขณะที่ผลผลิตยังสะสมธำตุอำหำร และ

 
บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์รำคำพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

                                                  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท ์02-586-8855 ต่อ 4564 
                                    (http://xms/datacenter/ & http://www.pandinthong.com) 
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สะสมน้ ำหนักไม่เต็มที่ ส ำหรับภำวะกำรค้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยในแต่ละพ้ืนที่ มีกำรแข่งขันกันมำกขึ้น โดยพ่อค้ำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์บำงรำยเหมำซื้อถึงในไร่ ทั้งที่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้อำยุ ประกอบกับสภำวะวัตถุดิบทดแทนใน
ตลำดโลกรำคำสูง โรงงำนอำหำรสัตว์ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพำวัตถุดิบภำยในประเทศมำกขึ้น จึงท ำให้ผู้ผลิตอำหำรสัตว์
รำยใหญ่และบริษัทในเครือเข้ำไปตั้งจุดรับซื้อในพ้ืนที่เพ่ิมหลำยแห่ง โดยผู้ซื้อแต่ละรำยเข้ำไปแข่งขันรับซื้อจนอำจ 
ท ำให้คุณภำพผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยในภำพรวมลดลงจำกกำรเก็บเกี่ยวทั้งที่ยังเป็นผลผลิตสดอ่อน ท ำให้
จ ำเป็นต้องน ำเข้ำวัตถุดิบทดแทนที่คุณภำพดีกว่ำมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีโอกำสปรับ
ลดลงได้ และจำกคุณภำพธำตุอำหำรในเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง จะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่กำรเลี้ยงสัตว์ทั้ง
วงจร และส่งผลต่อคุณภำพอำหำรสัตว์และกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (ฐำนเศรษฐกิจ, 11 พฤศจิกำยน 2565) 

 
คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. คำดว่ำ ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5%  
ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.19-1.35 อยู่ที่ราคา 10.25-10.37 บาท/กก. 
เนื่องจำกคำดว่ำจะมีกำรน ำเข้ำข้ำวสำลีได้เพ่ิมขึ้น จำกกำรที่รัสเซียจะกลับมำให้ควำมร่วมมือในข้อตกลงส่งออก
อำหำรและธัญพืชผ่ำนทะเลด ำ (ท่ำเรือยูเครน) อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจำกยูเครนได้ให้กำรรับรองว่ำจะไม่ใช้ช่องทำง
ดังกล่ำวเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรทหำร  ท ำให้รำคำสัญญำล่วงหน้ำข้ำวสำลีที่มีกำรซื้อขำยในตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ 
CBOT ลดลงร้อยละ 6 ขณะที่รำคำสัญญำข้ำวโพดลดลงร้อยละ 2 (กรุงเทพธุรกิจ, 3 พฤศจิกำยน 2565) ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับลดลงไปบ้ำง ประกอบกับยังอยู่ในช่วงที่ผลผลิต    
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลำดมำก ประมำณร้อยละ 17.09 ของปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 
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3. อ้อยโรงงาน 
 

  
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาน ้าตาลทรายดิบเดือนพฤศจิกายน 2565 
 ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์ก (สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาปิด ณ วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2565) อยู่ที่ 19.83 เซนต์/ปอนด ์(15.81 บาท/กก.) เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 6.33  
 ราคาอ้อยโรงงาน ไม่มีการรายงานราคา เนื่องจากปิดหีบฤดูกาลผลิตปี 2564/65  
 
สถานการณ์อ้อยและน ้าตาลทราย 

ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ปรับลดประมาณการผลิตน  าตาลทรายปี 2565/66 ของ
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.7 เป็น 9.086 ล้านช็อตตัน (8.2 ล้านตัน) จากเดิมประมาณการไว้ที่ 9.154 ล้านชอร์ตตัน 
(8.3 ล้านตัน) ในเดือนตุลาคม 2565 และสมาพันธ์อุตสาหกรรมอ้อยแห่งประเทศบราซิล (Unica) รายงานผลผลิต
น  าตาลทรายในภาคกลาง - ใต้บราซิล ในปี 2565/66 จนถึงเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน เป็น 30.281 
ล้านตัน นอกจากนี  สมาคมน  าตาลจีน คาดการณ์ผลผลิตน  าตาลทรายของจีน ในปี 2565/66 จะลดลงเหลือ 10.05 
ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและผลกระทบจากการล็อกดาวน์โควิด -19 (ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน  าตาลทราย, 14 พฤศจิกายน 2565) ส่งผลให้ปริมาณน  าตาลทรายในเดือนพฤศจิกายนลดลง ท าให้นักลงทุน
เพ่ิมปริมาณการซื อสัญญาขายน  าตาลทรายดิบล่วงหน้า เป็นผลให้ราคาน  าตาลทรายปรับตัวเพ่ิมขึ น 

การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในภาคการเกษตรของไทย ที่มีสาเหตุหลักมาจากการตัดอ้อย
ไฟไหม้ รัฐบาลตั งเป้าไม่ให้มีการตัดอ้อยไฟไหม้เกินร้อยละ 5 ของจ านวนอ้อยทั งหมด ที่ผ่านมารัฐบาลได้           
ออกมาตรการส่งเสริมการตัดอ้อยสดผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดโดยไม่ต้องเผา
อ้อย ส าหรับฤดูการผลิต 2565/66 มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเป็นจ านวน 8,159 ล้านบาท นอกจากนี  
กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ด าเนินโครงการให้กู้ยืมและชดเชยดอกเบี ย ปี 2565 -2567 เป็นวงเงิน ปีละ 2,000   
ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ให้กับชาวไร่อ้อย เพ่ือชดเชยส าหรับการจัดการแหล่งน  าและซื อเครื่องจักรกลการเกษตรใน

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4564 

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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ไร่อ้อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส าหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั นต้นในฤดูกาล
ผลิตปี 2565/66 คาดว่า จะอยู่ที่ไม่ต่ ากว่าตันละ 1,000 บาท ทั งนี  ขึ นอยู่กับปัจจัยราคาน  าตาลทรายตลาดโลก หาก
ราคา (รวมพรีเมี่ยม) อยู่ที่ประมาณ 20 เซนต์/ปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ราคาอ้อย
ขั นต้นจะสูงกว่าตันละ 1,000 บาท (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 13 พฤศจิกายน 
2565) 

 
คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กจะปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อน ร้อยละ 0.55-1.66 อยู่ที่ราคา 19.50-19.72 เซนต์/ปอนด์ (15.54-15.72 บาท/กก.) เนื่องจาก
คาดว่าราคาน  ามันดิบยังมีแนวโน้มลดลง ท าให้ความต้องการใช้เอทานอลลดลงตามไปด้วย จึงไม่จูงใจให้น าอ้อยไป
ผลิตเอทานอล ประกอบกับรัฐบาลอินเดียได้อนุญาตส่งออกน  าตาลทราย 6 ล้านตัน ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
และจะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกเพ่ิมเติมในภายหลังโดยการอ้างอิงจากตัวเลขการผลิต ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
คาดการณ์โดยสมาคมโรงงานน  าตาลอินเดีย (ISMA) คาดว่าจะได้รับอนุญาตส่งออกภายหลังอีก 3 ล้านตัน รวมถึง
รัฐบาลอินเดียได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการโรงงานน  าตาลเร่งด าเนินการส่งออก เพ่ือจะได้น าเงินไปช าระค่าอ้อย
ให้กับเกษตรกร นอกจากนี  บริษัทเมอีร์ คอมมอดิตีส์ อินเดีย (MEIR Commodities India) ได้รายงานภาวะการ
ส่งออกน  าตาลทรายของอินเดียว่า มีการลงนามในสัญญาส่งออกน  าตาลทรายแล้ว 2.2 ล้านตัน (ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน  าตาลทราย, 14 พฤศจิกายน 2565) ท าให้คาดว่าปริมาณน  าตาลทรายในเดือนธันวาคมจะเพ่ิมขึ น จึงเป็น
ปัจจัยกดดันให้ราคาน  าตาลทรายมีแนวโน้มลดลง 
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4. ยางพารา 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคายางพาราเดือนพฤศจิกายน 2565   
  ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 43.57 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
7.12 ทิศทางเดียวกับราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบที่ประมูล ณ ตลาดหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ 46.69 บาท/กก. ลดลง
จากเดือนก่อนร้อยละ 9.53 และราคายางพาราแผ่นรมควัน ชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ เท่ากับ 56.78 บาท/กก. ลดลง
จากเดือนก่อนร้อยละ 8.00 
 
สถานการณ์ยางพารา            
 ราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ลดลง เนื่องจาก
มาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 เป็นศูนย์ของจีน (Zero-Covid) ซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่
ของโลก ท าให้มีการประกาศล็อกดาวน์บางพ้ืนที่ โรงงานผลิตยางล้อประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน     
จึงลดก าลังการผลิตลงร้อยละ 2.3 อยู่ที่ร้อยละ 54.18 (การยางแห่งประเทศไทย, 2565) ประกอบกับราคา
น ้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนยางธรรมชาติ
ลดลง เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าน้ ามันอันดับ 1 ของโลก ยังพบผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19    
เพ่ิมสูงขึ้นในบางพ้ืนที่ ท าให้ตลาดซื้อขายน้ ามันดิบของโลกมีความกังวลต่อการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์
เข้มงวดอีกครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และปริมาณความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
ของโลก (บริษัทไทยออยล์ จ ากัด มหาชน, 2565) นอกจากนี้ เป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตยางพาราของไทย

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
                                             โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4565 

                                                  (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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ออกสู่ตลาดจ้านวนมาก คาดว่า ปริมาณผลผลิตยางพารา ไตรมาส 4 ปี 2565 จะออกสู่ตลาด จ านวน 1.71 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35.06 ของผลผลิตยางพาราทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) จากการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราใหม่ไปสู่ภาคเหนือเมื่อปี 2558 อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตาม ภาคใต้
ยังคงมีปรากฎการณ์ลานีญาในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ท าให้เกิดภาวะฝนตกชุกและปัญหาน้ าท่วม 
เกษตรกรบางส่วนอาจกรีดยางไม่ได้ ท าให้จ านวนวันกรีดยางลดลง ผลผลิตยางพาราในประเทศจึงอาจน้อยกว่า
ที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่า 
เท่ากับ 36.67บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , ข้อมูล ณ 22 พฤศจิกายน 2565) เนื่องจาก
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวลดลงจากการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้น้อยกว่าร้อยละ 8 ในเดือน
ตุลาคม 2565 ปัจจัยดังกล่าวจะสนับสนุนการส่งออกยางพาราของไทย 
  สถานการณ์ล่าสุด ภาครัฐก าหนดพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้ลดอัตราภาษีประจ าปีส าหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่    
จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 เพ่ือเป็นการจูงใจให้มี
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ ตลอดจน
ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวม (กรุงเทพธุรกิจ, 10 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนต่อความต้องการใช้ยางพาราเพื่อผลิตล้อรถยนต์ไฟฟ้าของไทย 
 
คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565   
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้จะ
ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.12-1.49 อยู่ที่ราคา 42.92-43.08 บาท/กก. เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้
ยางรายใหญ่ของโลกยังพบผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โรงงานผลิตยางล้อของจีน
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงลดก าลังการผลิตลง ประกอบกับเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตยางพารา
ออกสู่ตลาดจ านวนมากของไทย คาดว่า ปริมาณผลผลิตยางพาราจะออกสู่ตลาดในเดือนธันวาคม 2565 
เท่ากับ 646,077 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.26  ของผลผลิตยางพาราทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2565) อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราลดลงไม่มากนักจากปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับที่
อ่อนค่าและภาครัฐมีมาตรการลดอัตราภาษีประจ าปีส าหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
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5. มันส ำปะหลัง 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะหโ์ดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 

รำคำมันส ำปะหลังเดือนพฤศจิกำยน 2565 
 ราคาเฉลี่ยหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ 2.59 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.38 
 ราคาเฉลี่ยมันเส้นส่งออก (F.O.B.) 9.67 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.59 
 

สถำนกำรณ์มันส ำปะหลัง 
 ราคามันส าปะหลังเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน
ยังคงมีฝนตกชุก ท าให้ความชื้นในดินสูง ส่งผลต่อคุณภาพเชื้อแป้งในหัวมันส าปะหลัง จึงท าให้ราคารับซื้อ    
มันส าปะหลังลดลง แม้ว่าอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศปีการผลิต 
2565/66 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) อยู่ที่ 10.11 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.93 จากปีก่อน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, พฤศจิกายน 2565) จึงท าให้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง 
 
คำดกำรณ์รำคำในเดือนธนัวำคม 2565 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่ารำคำเฉลี่ยมันส ำปะหลังที่เกษตรกรขำยได้จะอยู่ที่ 
2.62 - 2.68 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 1.16 – 3.47 เนื่องจากความต้องการใช้มันส าปะหลัง         
ทั้งในและต่างประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
อ่อนค่าของเงินบาท และค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลง ท าให้มันส าปะหลังของไทยมีความสามารถใน          

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

                                               โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-2800180 ต่อ 4564 
(http://xms/datacenter/&http://www.pandintong.com) 

                                               

(http://xms/datacenter/&http://www.pandintong.com) 
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การแข่งขันสูงขึ้น โดยช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2565 ไทยส่งออกมันส าปะหลังไปแล้ว 8.73 ล้านตัน คาดว่า
ทั้งปี 2565 จะส่งออกมันส าปะหลังได้ 11 ล้านตัน (กระทรวงพาณิชย์, พฤศจิกายน 2565) 
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6. ปาล์มน ้ามัน 

 

ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาปาล์มน ้ามันเดือนพฤศจิกายน 2565 
  ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 5.80 บาท/กก. เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 16.94 
  ราคาเฉลี่ยขายส่งปาล์มน  ามัน ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.36 บาท/กก. เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน       
ร้อยละ 19.32 

 

สถานการณ์ปาล์มน ้ามัน  
 ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากได้รับปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ ที่ควบคุมการน าเข้า
น  ามันปาล์มจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการห้ามน าเข้าน  ามันปาล์มทางบก และสนับสนุนการส่งออกน  ามันปาล์ม   
โดยก าหนดเป้าหมายการส่งออกน  ามันปาล์ม 150,000 ตัน/เดือน เพ่ือลดปริมาณสต็อกน  ามันปาล์มดิบ
ส่วนเกิน (กรมการค้าต่างประเทศ, 2565) นอกจากนี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 มีมติจากคณะรัฐมนตรีใน
การปรับเพ่ิมสัดส่วนการผสมน  ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน  ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ตั งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 31 
ธันวาคม 2565 ท าให้ปริมาณน  ามันปาล์มดิบออกจากระบบได้เพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่า 20,000 ตัน/เดือน ส่งผลท าให้
ราคาน  ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ น (คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน, 2565)  2) ปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ามัน
ลดลง เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในหลายพื นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ที่เป็นแหล่งปลูกปาล์มน  ามันที่ส าคัญของ

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
                                               โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-5865855 ต่อ 4565 

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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ประเทศ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน  ามัน รวมไปถึงปัญหาโรคล าต้นเน่าในปาล์มน  ามัน และ
โรคทะลายเน่า สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามันประมาณ 1,800 ไร่ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2565) กระทบต่อปริมาณปาล์มน  ามันในเดือนนี ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาปาล์มน  ามันที่เกษตรกร
ขายได้ปรับตัวสูงขึ นตามไปด้วย 

คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ น      
จากเดือนก่อน ร้อยละ 5.51-9.13 อยู่ท่ีราคา 6.12-6.33 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มน  ามันที่ลดลงจาก
ปัญหาอุทกภัยจากเดือนก่อนหน้า และนโยบายปรับเพ่ิมสัดส่วนการผสมน  ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน  ามันดีเซลจาก 
B5 เป็น B7 จึงส่งผลดีต่อพืชพลังงานโดยเฉพาะปาล์มน  ามันที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ท าให้ราคา
ปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพ่ิมขึ น 
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7. สุกร 

 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาสุกรเดือนพฤศจิกายน 2565 
 ราคาเฉลี่ยสุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน  าหนัก 100 กิโลกรัมขึ นไปที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 104.92 บาท/กก. 
เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.95 
 ราคาเฉลี่ยขายปลีกสุกรช าแหละเนื อแดงสะโพกอยู่ที่ 222.95 บาท/กก. เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.34 
 
สถานการณ์สุกร 
 ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ได้รับปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ต้นทุนการผลิตสุกรปรับตัวสูงข้ึน โดยเฉพาะราคาลูกสุกรขุนขายปลีก        
12 กก. อยู่ที่ 3,600 บาท/ตัว เพ่ิมขึ นร้อยละ 50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะการขาดแคลนแม่พันธุ์
สุกร จากปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในช่วงเดือนมกราคม 
2565 –ปัจจุบัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) นอกจากนี  ค่าวัตถุดิบอาหารสุกรยังทรงตัวในระดับสูง 
โดยเฉพาะข้าวโพดเลี ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของวัตถุดิบอาหารสุกรทั งหมด ปรับตัวเพ่ิมขึ นอยู่ที่ 12.25 
บาท/กก. เพ่ิมขึ นร้อยละ 33.87 จากปีก่อน เนื่องจาก ผลผลิตข้าวโพดเลี ยงสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ในประเทศ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ น 
(บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด, 2565) 2) ปริมาณผลผลิตสุกรลดลง จากปัญหาอุทกภัยตั งแต่เดือนสิงหาคม 
2565 – ปัจจุบัน สร้างความเสียหายต่อปริมาณสุกร 60,963 ตัว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2565) ประกอบกับ  

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
                                               โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-5865855 ต่อ 4565 

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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โรค ASF ยังคงมีอยู่ ซึ่งได้ตรวจพบจุดเกิดการระบาดจ านวน 2 จุดเพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน 1 จุด (กรมปศุสัตว์, 2565) 
ส่งผลท าให้ราคาเนื อสุกรทีเ่กษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ น 
 
คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนเล็กน้อย ร้อยละ 0.11 - 1.14 อยู่ที่ราคา 105.04 – 106.12 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการเนื อสุกร
ของร้านอาหารและผู้บริโภคในครัวเรือนเพ่ือใช้ในการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เพ่ิมขึ น ขณะที่ผลผลิตสุกรมี
แนวโน้มลดลงจากการที่ผู้เลี ยงสุกรชะลอการผลิตเพราะต้นทุนการผลิตยังคงสูง ส่งผลท าให้ราคาเนื อสุกรที่
เกษตรกรขายไดป้รับตัวสูงขึ น  
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8. กุ้งขาวแวนนาไม 
 

  
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคากุ้งขาวแวนนาไมเดือนพฤศจิกายน 2565 

ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกรขายได้ 145 บาท/กก. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.08 จากเดือนก่อน 
        ราคาเฉลี่ยขายส่งของกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร 150 บาท/กก. เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 15.38 จากเดือนก่อน 
 
สถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไม  

ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยว ท าให้ปริมาณการเดินทางเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทั้งจาก
นักทอ่งเที่ยวในประเทศและต่างชาติ ประกอบกับการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2565 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ติดตามไม่ต่ ากว่า 5,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณ      
เงินหมุนเวียนโดยตรงในระบบประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 15 พฤศจิกายน 2565) ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ร้านอาหาร  ซึ่งจะ
ท าให้ความต้องการบริโภคสินค้าอาหาร รวมถึงการบริโภคกุ้งในประเทศเพ่ิมข้ึน  

เนื้อที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565 รวมทั้งประเทศ 270,601 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.90  ปริมาณ
การผลิต รวมทั้งประเทศ 377,997 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.12 ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อปี รวมทั้งประเทศ 1,397 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.23 โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงปี 2565 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ท าให้
การท่องเที่ยวเริ่มฟ้ืนตัว ความต้องการบริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ทั้งห้องเย็นและ

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4564 

(http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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โรงงานแปรรูปเพ่ือส่งออกมีความต้องการซื้อกุ้งเพ่ิม ท าให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าเกษตรกรยังคงประสบปัญหาการระบาด
ของโรคกุ้ง เช่น โรคขี้ขาว ไวรัสตัวแดงดวงขาว โรคหัวเหลือง และต้นทุนอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเลี้ยงมาใช้แนวทางชีวภาพมากขึ้น ท าให้กุ้งมีอัตราการรอดดี ส่งผลให้ปริมาณกุ้งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 22 พฤศจิกายน 2565) 

นอกจากนี้ แนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไมถือว่าไม่ต่ ากว่าที่บอร์ดกุ้งได้ประกาศไว้ (ราคากุ้งขั้นต่ า 119-
180 บาท ตามขนาด) และราคากุ้งเฉลี่ยยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ผ่านมา โดยห้องเย็นและโรงงาน   
แปรรูปยังคงประกันราคารับซื้อจนถึงสิ้นปี 2565 เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศ อีกทั้ง บอร์ดกุ้งได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้ง มอบหมายให้ส านักงานประมงจังหวัดจัดท าราคากุ้งขาวแวนนาไม       
ณ ปากบ่อ เป็นประจ าทุกวัน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือเป็นราคาอ้างอิงในการรับซื้อ
ผลผลิตกุ้งของแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้เกษตรกรวางแผนการเลี้ยงกุ้งให้ตรงตามความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
และซื้อขายกุ้งผ่านระบบ APD (โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า ) ของกรมประมง 
เพ่ือให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ตลาดต้องการและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้   
ท าให้ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูปรับซื้อกุ้งในราคาดี (กรมประมง, 27 ตุลาคม 2565) 
 
คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565  

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกร    
ขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 7.08-13.79 อยู่ที่ราคา 155.27-165.00 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วง
เทศกาลเฉลิมฉลองและมีวันหยุดยาวหลายวัน ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ้น และยังมีปัจจัย
สนับสนุนจากนโยบายผลักดันภาคการท่องเที่ยวทั้งการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทาง  
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่าในเดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ประมาณ 1.56 ล้านคน และมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ 73,965 ล้านบาท 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส., พฤศจิกายน 2565) ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวได้ดี จึง
ท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์รวมถึงกุ้งปรับตัวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคาดว่าการส่งออกกุ้งจะเพ่ิมขึ้นตาม   
ความต้องการน าเข้าของประเทศคู่ค้า อาทิ สหรัฐอเมริกา จีนที่เพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี  
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ข่าวเศรษฐกิจ จาก ศูนยว์จิยั ธ.ก.ส.   

     จดัท าโดย  กลุ่มงานวจิยัเศรษฐกิจ 
 
 
9. โคเนื้อ 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาโคเนื้อเดือนพฤศจิกายน 2565 
     ราคาเฉลี่ยของโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 99.48 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.06 
      ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อโค ณ ตลาดกรุงเทพฯ เท่ากับ 255 บาท/กก. ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน 
 
สถานการณ์โคเนื้อ 
 ราคาเฉลี่ยโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจาก
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 9 พฤศจิกายน 
2565 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า 8.2 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 281,076 ล้านบาท คาดว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะถึงเป้าหมายที่ 10 ล้านคนภายในสิ้นปี 2565 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
พฤศจิกายน 2565) นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังได้รับประโยชน์จากการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค       
ที่คาดว่าจะมีแขกและผู้ติดตามเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 5,000 คน และจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1,000-2,000 
ล้านบาท (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , พฤศจิกายน 2565) ส่งผลต่อบรรยากาศ
การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ท าให้มีความต้องการ
บริโภคเนื้อโคเพ่ิมข้ึน   
 
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ  
                                                     โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4565 
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คาดการณ์ราคาเดือนธันวาคม 2565 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
ร้อยละ 0.12 - 1.19 อยู่ที่ราคา 99.60 - 100.66 บาท/กก. เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับมี
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการเดินทางท่องเที่ยว ท าให้
ความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพ่ิมข้ึน รวมถึงการบริโภคเนื้อโคทีเ่พ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
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