
นํ�าตาลทรายดิบ 
(เซนต์/ปอนด)์

 

ม.ค. 66ธ.ค. 65

  9,124 

 9,232-9,403 
 

(1.18%-3.06%) 

สถานการณร์าคาสนิค้าเกษตรประจาํเดือนธนัวาคม 2565 และคาดการณเ์ดือนมกราคม 2566
แน

วโ
นม้

รา
คา
เพ
ิ �มข

ึ�น
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แนวโนม้ราคาลดลง

 9,998 

  10,059-10,261 
 

(0.61%-2.63%)

42.93 

  43.12-43.26 

 

(0.44%-0.78%)

ปาล์มนํ�ามนั
(บาท/กก.)

โคเนื�อ
(บาท/กก.)

  2.59 

2.60-2.70 

 

(0.39%-4.25%) 

ม.ค.66ธ.ค.65

20.58

20.47-20.50 

 
(0.39%-0.53%)

12,876  

  12,013-12,853 

 
(0.18%-6.70%)

ขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
(บาท/ตัน)

มนัสาํปะหลัง
(บาท/กก.)

กุ้งขาวแวนนาไม
70 ตัว/กก. (บาท/กก.)

สกุร
100 กก. ขึ�นไป (บาท/กก.)

103.49 

 105.23–107.61 

 

 (1.65%-3.98%) 

149 

150.10-152.62 

 

(0.74%-2.43%) 

99.27

 99.42-100.42 

 

(0.15%-1.16%) 

ขา้วเปลือกเจา้ความชื�น 15%
(บาท/ตัน)

ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ 
(บาท/ตัน)

สต็อกขา้วเหนียวของของโรงสลีดลง จงึมกีารแขง่ขนักัน
รบัซื�อขา้ว 
จนีซึ�งเป�นประเทศนาํเขา้ขา้วเหนียวอันดับ 1 ของไทย        
 มคีวามต้องการใชข้า้วเหนียวในชว่งเทศกาลตรุษจนี

ผลผลิตขา้วโพดเลี�ยงสตัวอ์อกสูต่ลาดนอ้ยลงในชว่ง
ปลายฤดเูก็บเกี�ยว 
ความต้องการใชเ้พื�อเป�นวตัถดิุบผลิตอาหารสตัวย์งัม ี   
 ต่อเนื�อง จากภาวะการขาดแคลนธญัพชืของโลก

ความต้องการใชม้นัสาํปะหลังทั�งในและต่างประเทศยงัคง   
 เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง โดยเฉพาะการสง่ออกไปจนี ยงัมคีวาม
ต้องการนาํเขา้มนัสาํปะหลังจากไทยเพื�อใชเ้ป�นวตัถดิุบ           
 ในอุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์พิ�มขึ�น

จนีผูน้าํเขา้นํ�ามนัปาล์มอันดับ 2 ของโลก มแีนวโนม้นาํเขา้
นํ�ามนัปาล์มเพิ�มสงูขึ�น จากการผอ่นคลายมาตรการ
ควบคมุโรคโควดิ-19

 

การฟ�� นตัวของการท่องเที�ยวในชว่งเทศกาลป�ใหม ่
ภาครฐัได้ดําเนนิโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลกู
ขา้ว ป� 2565/66 และโครงการชอ้ปดีมคืีน ป� 2566 สง่ผล
ให้การบรโิภคเนื�อโคเพิ�มขึ�น

อินเดียจะพจิารณาอนญุาตการสง่ออกนํ�าตาลทราย      
 เพิ�มเติมในเดือนมกราคม 2566 
 แนวโนม้ราคานํ�ามนัดิบที�คาดวา่จะปรบัตัวลดลง สง่ผลให้
ผูป้ระกอบการเพิ�มสดัสว่นการนาํอ้อยไปผลิตนํ�าตาลทราย
มากกวา่ผลิตเอทานอล 

ความต้องการเนื�อสกุรในประเทศเพิ�มขึ�นในชว่งเทศกาล
เพื�อเฉลิมฉลองป�ใหมแ่ละตรุษจนี 
ภาครฐัมนีโยบายชอ็ปดีมคืีน  เฟส 4 เพื�อกระตุน้การบรโิภค
สง่ผลทําให้ความต้องการเนื�อสกุรปรบัตัวสงูขึ�น 

             ราคาสนิค้าเกษตรกลุม่ปศุสตัวแ์ละประมงมแีนวโนม้เพิ�มขึ�น ได้แก่ สกุร โคเนื�อ และกุง้ขาวแวนนาไม จาก
ความต้องการใชใ้นชว่งเทศกาลป�ใหม ่ และภาครฐัมนีโยบายชอ็ปดีมคืีน เฟส 4 ชว่ยกระตุน้การบรโิภคเนื�อสตัว์
เพิ�มขึ�น ขณะที�ราคาขา้วโพดเลี�ยงสตัวแ์ละราคามนัสาํปะหลังเพิ�มขึ�น จากความต้องการใชใ้นการผลิตอาหารสตัว์

ยางพารา
(บาท/กก.)

ขา้วโพดเลี�ยงสตัว์
ความชื�น 14.5% (บาท/กก.)  10.70 

 10.72-11.03 

 

(0.35%-5.80%)

5.02 

5.53-6.07 

 

(10.15%-20.91%) 

ความต้องการขา้วขาวจากประเทศคู่ค้าเพิ�มขึ�น       
 โดยเฉพาะประเทศแถบตะวนัออกกลาง 
อินโดนีเซยีมสีต็อกขา้วคงเหลืออยูใ่นระดับตํ�า 

ราคายางพาราล่วงหนา้ตลาดโตเกียวเพิ�มขึ�นจากนโยบาย
ผอ่นคลายการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ของจนี
เวยีดนามผูผ้ลิตยางพาราอันดับ 3 ของโลกเขา้สูช่ว่ง      
 ป�ดกรดียางพารา 

ความต้องการบรโิภคกุง้ในประเทศยงัคงเพิ�มขึ�นตาม

สถานการณค่์าระวางระหวา่งประเทศและตูค้อนเทนเนอร ์

        การฟ�� นตัวของธุรกิจท่องเที�ยวและรา้นอาหารในชว่ง 
         High Season

         ในป� 2566 จะมทิีศทางลดลง สง่ผลดีต่อการสง่ออกกุง้ไทย

สหรฐัอเมรกิาซึ�งเป�นผูน้าํเขา้ขา้วหอมมะลิรายใหญ่
         ของไทยยงัคงมสีต็อกขา้วหอมมะลิจาํนวนมาก 
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1.ข้าว 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผูส้่งออกข้าวไทย 

 
ที่มา: FAO (December, 2022) 
 
ราคาข้าวเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2565 
 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ 9,124 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน       
ร้อยละ 1.2 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ 12,876 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ  
6.2 และราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 9,998 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.0 ราคา F.O.B   
ข้าวขาว 5% เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 7.7 ราคา F.O.B. ข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 5.9 และราคา 
F.O.B. ข้าวเหนียวขาวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 6.0 ด้านราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกับราคาข้าวเวียดนามและราคาข้าวอินเดีย ราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 25% เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกับราคาปากีสถานและราคาข้าวอินเดีย  

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

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

ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ภาพรวมลดลงจากเดือนก่อน 
เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตข้าวเปลือกนาปียังคงออกสู่ตลาด โดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวแล้วประมาณร้อยละ 
70-80 ของจ านวนผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด คาดว่า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณวันที่ 10 
ธันวาคม 2565  โดยผลผลิตข้าวนาปี ที่ ได้ มีปัญหาเรื่องข้ าว เปลือกความชื้นสู ง  (สมาคมโรงสี ข้ าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2565) จากปรากฎการณ์ลานีญามีก าลังแรงเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565 ท าให้
หลายพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ าท่วมเฉียบพลัน 
เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ปลูกข้าวจ านวน 3.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 ของปริมาณพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย
ทั้งหมด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , 2565) ด้านราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวเพ่ิมขึ้นจากความ
ต้องการของจีน ซึ่งมีการน าเข้าข้าวเหนียวจากไทย จ านวน 135,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการน าเข้า
ข้าวทั้งหมดจากไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าเงินบาทจะปรับตัวแข็งค่าจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
อยู่ที ่34.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2565) เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อของ
สหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน 2565 เริ่มปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.1 จากมาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้    
น้อยกว่าร้อยละ 8 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้นักลงทุนคลายกังวลและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ไทยมากขึ้น 
ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง ท าให้ความสามารถทางการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกดีขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณส่งออกข้าวเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 โดยการส่งออกข้าว ณ 7 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 7.3 ล้านตัน ซึ่งขาดอีก
จ านวน 2 แสนตัน จะท าให้การส่งออกข้าวไทยถึงเป้าหมายการส่งออก 7.5 ล้านตัน (ปี 2564 เท่ากับ 6.29 ล้านตัน) 
ส าหรับราคาข้าวส่งออกของประเทศคู่แข่ง พบว่า ราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% และราคาข้าว
เวียดนามในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5 เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศคู่ค้าเพ่ิมข้ึน อาทิ อินโดนีเซีย
มีสต็อกข้าวเหลืออยู่ในระดับต่ า หน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ดูแลเรื่องการควบคุมราคาและกระจายสินค้า
ประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว (Bulog) มีแผนจะน าเข้าข้าวขาว จ านวน 500,000 ตัน  
เพ่ือเพ่ิมสต็อกข้าวของภาครัฐ โดยจะน าเข้าข้าวขาวจากกลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน 200,000 ตัน ภายในเดือนนี้
และน าเข้าจ านวนที่เหลือในปีหน้า คาดว่า จะน าเข้าข้าวขาวจากไทย จ านวน 100,000 ตัน ที่เหลือมาจากเวียดนาม 
เมียนมา และอาจรวมถึงปากีสถาน (Reuters, 2022) ส าหรับราคาข้าวปากีสถานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตข้าว
ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมร้อยละ 45 ของปริมาณผลผลิตข้าวทั้งหมด ท าให้มีผลผลิตข้าวต่ าสุดในรอบ 10 
ปี อยู่ที่ 6.6 ล้านตัน (USDA, 2022) 

สถานการณ์ล่าสุด ภาครัฐด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 จ่ายเงินชดเชยงวดที่ 
10 ส าหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิได้รับเงิน
ชดเชยส่วนต่างมากที่สุด เท่ากับ  1,075.90  บาท/ตัน รองลงมา คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ชดเชย 598.76
บาท/ตัน  ข้าวเปลือกเจ้าชดเชย 496.89 บาท/ตัน และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชย 288.31 บาท/ตัน ส าหรับ
ข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้รับการชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย (กระทรวงพาณิชย์, 2565) 
 

คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้     
จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.18-3.06 อยู่ที่ราคา 9,232-9,403 บาท/ตัน เนื่องจากความต้องการข้าวขาวจากประเทศ
คู่ค้าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลาง และอินโดนีเซียที่มีสต็อกข้าวคงเหลืออยู่ในระดับต่ า ราคาเฉลี่ย
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้จะลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.18-6.70 อยู่ที่ราคา 12,013-12,853 
บาท/ตัน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้น าเข้าข้าวหอมมะลิรายใหญ่ของไทยยังคงมีสต็อกข้าวหอมมะลิจ านวนมาก และ
ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.61-2.63 อยู่ที่ราคา 
10,059-10,261 บาท/ตัน เนื่องจากสต็อกข้าวเหนียวของโรงสีลดลง จึงมีการแข่งขันกันรับซื้อข้าว ประกอบกับประเทศ   
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ผู้น าเข้า อาทิ จีน ซึ่งเป็นประเทศน าเข้าข้าวเหนียวอันดับ 1 ของไทย มีความต้องการใช้ข้าวเหนียวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 
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     จัดท ำโดย  กลุ่มงำนวิจัยเศรษฐกิจ  
 
 

 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

  
ที่มำ : ข้อมูลจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วิเครำะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนธันวาคม 2565 
 รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 10.70 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.98 
จำกเดือนก่อน 
           รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นเกินกว่ำ 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 8.53 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.90 จำกเดือนก่อน 
           รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อ 12.93 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.61 จำกเดือนก่อน 
 
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้ในเดือนธันวำคม 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อน 
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ตำมกำรขยำยตัวของกำรผลิตปศุสัตว์เพ่ือ
รองรับกำรบริโภคในช่วงเทศกำลเฉลิมฉลองสิ้นปี ส่งผลให้รำคำท่ีเกษตรกรขำยไดย้ังอยู่ในเกณฑ์สูง  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้พิจำรณำข้อร้องเรียน
จำกสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ที่ส่งหนังสือผ่ำนกรมประมง เพื่อขอให้พิจำรณำยกเว้นมำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำ
ข้ำวสำลีของบริษัทผู้ผลิตอำหำรกุ้งปี 2566 จ ำนวน 7 บริษัท ปริมำณ 134,350 ตัน ซึ่งในปี 2565 มีกำรน ำเข้ำ
ข้ำวสำลีเพียง 4 หมื่นตัน จำกโควต้ำที่ขอน ำเข้ำ 203,600 ตัน เนื่องจำกผลผลิตข้ำวสำลีของโลกทั้งสหรัฐอเมริกำ
และบรำซิลปรับลดลงเล็กน้อย ประกอบกับภำวะสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท ำให้ข้ำวสำลีขำดแคลน (ฐำนเศรษฐกิจ, 
19 ธันวำคม 2565) อย่ำงไรก็ตำม กำรอนุมัติให้น ำเข้ำข้ำวสำลีและกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกประเทศเพ่ือนบ้ำน

 
บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์รำคำพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

                                                  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท ์02-586-8855 ต่อ 4564 
                                    (http://xms/datacenter/ & http://www.pandinthong.com) 

http://xms/datacenter/
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ตำมกรอบ FTA เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2566 อำจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
ที ่จะออกสู ่ตลำดในช่วงเดือนเมษำยน 2566 ภำยใต้กำรส่งเสริมปลูกข้ำวโพดเลี ้ยงสัตว์หลังนำของภำครัฐ 
เนื ่องจำกประเมินว่ำภำวะสงครำมรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ จะท ำให้เกิดภำวะกำรขำดแคลนธัญพืชต่อเนื่อง    
ท ำให้รำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อำจได้รับผลกระทบจำกกำรยกเว้นมำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำข้ำวสำลี ไม่มำกนัก 
และหำกรำคำปรับลดลงต่ ำกว่ำ 10 บำท/กก. ภำครัฐยังมีโครงกำรประกันรำยได้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีกำรผลิต 2565/66 
ที่รับซื้อผลผลิต ณ รำคำประกัน 8.50 บำท/กก. (ฐำนเศรษฐกิจ, 19 ธันวำคม 2565) โดยจะเริ่มประกันรำยได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565-30 เมษำยน 2567 ซึ่งจะรับประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เริ่มปลูก
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2566 (ประชำชำติธุรกิจ, 22 สิงหำคม 2565) 

 
คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. คำดว่ำ ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5%  
ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.35-5.80 อยู่ที่ราคา 10.72-11.03 บาท/กก. เนื่องจำก
ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลำดน้อยลงในช่วงปลำยฤดูเก็บเกี่ยว คำดว่ำจะมีผลผลิตเพียงร้อยละ 2.59 ของผลผลิต
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2565) ขณะที่ควำมต้องกำรใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์
ยังมีต่อเนื่อง แม้จะมีกำรยกเว้นมำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำข้ำวสำลี แต่จำกภำวกำรณ์ขำดแคลนธัญพืชของโลกอำจ  
ท ำให้น ำเข้ำข้ำวสำลีได้ปริมำณไม่มำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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3. อ้อยโรงงาน 
 

  
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาน ้าตาลทรายดิบเดือนธันวาคม 2565 
 ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์ก (สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาปิด ณ วันที่ 20 
ธันวาคม 2565) อยู่ที ่20.58 เซนต์/ปอนด ์(15.84 บาท/กก.) เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.78  
 ราคาอ้อยโรงงาน ฤดูกาลผลิตปี 2565/66 อยู่ที่ 1,183.00 บาท/ตัน เพ่ิมขึ นร้อยละ 10.26 จากฤดูกาลผลิต
ปี 2564/65 
 
สถานการณ์อ้อยและน ้าตาลทราย 

ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากเดือนก่อน เนื่องจากมี
อุปสรรคในการเปิดหีบอ้อยที่ล่าช้าของไทยจากภาวะฝนตกในพื นที่ปลูกอ้อย ท าให้ปริมาณอ้อยออกสู่ตลาดล่าช้า ส่งผลให้
การคาดการณ์ส่งออกน  าตาลในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ลดลงไป 1-2 ล้านตัน ซึ่งต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ
โรงงานน  าตาลในอินเดียจะน าน  าตาล 4.5-5 ล้านตัน ไปผลิตเอทานอล ในปี 2565/66 (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น  าตาลทราย, 16 ธันวาคม 2565) ส่งผลให้ปริมาณน  าตาลทรายเข้าสู่ตลาดน้อยลง 

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย (กอน.) มีมติเห็นชอบก าหนดวันเริ่มต้นการเปิดหีบอ้อยผลิตน  าตาลทราย
ประจ าฤดูการผลิตปี 2565/66 ของ 57 โรงงานทั่วประเทศ ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการ
ประเมินว่าผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปีนี อยู่ที่ระดับ 106 ล้านตัน จึงต้องด าเนินการให้เร็วขึ นเล็กน้อยจากฤดูหีบที่ผ่าน
มาที่เปิดหีบวันที่ 7 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การเปิดหีบอ้อยในปีการผลิต 2565/66 แม้โรงงานน  าตาลหลายแหล่ง
ได้แจ้งเปิดหีบแล้วแต่กลับต้องเลื่อนด าเนินการออกไป เนื่องจากพื นที่แหล่งปลูกอ้อยมีฝนตกเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ      
การเก็บเกี่ยว ท าให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอ้อยค้างไร่และแปลงอ้อยถูกย่ าเสียหาย ส่งผลให้สต็อกน  าตาลทรายและ
การส่งออกน  าตาลประสบภาวะตึงตัว จากการเปิดหีบอ้อยของโรงงานน  าตาลที่ต้องเลื่อนออกจากเวลาปกติมากกว่า 
2 ถึง 3 สัปดาห์ โดยพื นที่แหล่งปลูกอ้อยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
แนวโน้มลงตัดอ้อยได้หลังปีใหม่ (โรงงานน  าตาลแห่งประเทศไทย, 1 ธันวาคม 2565) 

 

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

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กจะปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อน ร้อยละ 0.39-0.53 อยู่ที่ราคา 20.47-20.50 เซนต์/ปอนด์ (15.75-15.78 บาท/กก.) เนื่องจาก
คาดว่าอินเดียจะพิจารณาอนุญาตการส่งออกน  าตาลทรายเพ่ิมเติมในเดือนมกราคม 2566 ประกอบกับแนวโน้ม
ราคาน  ามันดิบที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพ่ิมสัดส่วนการน าอ้อยไปผลิตน  าตาลทรายมากกว่า
ผลิตเอทานอล และมีการคาดการณ์การน  าตาลส่วนเกินทั่วโลกในปี 2565/66 จะเพ่ิมขึ นเป็น 5.2 ล้านตันจากเดิม
คาดการณ์ไว้ที่ 3.9 ล้านตัน จากการผลิตน  าตาลในภาคกลาง-ภาคใต้ของบราซิลในปี 2566/67 ที่จะเพ่ิมขึ นร้อยละ 
5.2 จากปีก่อน เป็น 35.6 ล้านตัน และการผลิตน  าตาลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของอินเดียที่เพ่ิมขึ นร้อยละ 
4.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย, 16 ธันวาคม 2565) ส่งผลให้
อุปทานน  าตาลทรายมีภาวะตึงตัวน้อยลง 
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4. ยางพารา 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคายางพาราเดือนธันวาคม 2565   
 ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 42.93 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
1.47 ราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบที่ประมูล ณ ตลาดหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ 47.57 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน
ร้อยละ 1.88 และราคายางพาราแผ่นรมควัน ชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ เท่ากับ 56.86 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจาก       
เดือนก่อนร้อยละ 0.14 
 
สถานการณ์ยางพารา            
 ราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลง เนื่องจาก   
ได้รับปัจจัยกดดัน 4 ประการ (1) ราคายางพาราล่วงหน้าตลาดโตเกียว (TOCOM) และตลาดแลกเปลี่ยน
สินค้าโภคภัณฑ์สิงคโปร์ (SICOM) ลดลง เพราะความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกและผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้ระดับความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้ายางพาราอันดับ 1 ของไทย ต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 (Business 
Recorder, 2022) (2) ความต้องการใช้ยางพาราจากประเทศคู่ค้าลดลง ท าให้การส่งออกยางพาราของไทย
ในช่วงไตรมาส 4 ชะลอตัว เพราะก าลังการผลิตของโรงงานผลิตยางล้อในประเทศจีนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
2.3 (การยางแห่งประเทศไทย, 2565) (3) เป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตยางพาราของไทยออกสู่ตลาดจ านวน
มาก คาดว่า ปริมาณผลผลิตยางพาราเดือนธันวาคม ปี 2565 จะออกสู่ตลาด จ านวน 0.63 ล้านตัน คิดเป็น
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ร้อยละ 13.26 ของผลผลิตยางพาราทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2565) จากการขยายพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราใหม่ในพ้ืนที่ภาคเหนือเมื่อปี 2558 ได้เข้าสู่ช่วงอายุให้ผลผลิตสูง และ (4) ราคาน  ามันดิบมีแนวโน้ม
ลดลง (น้ ามันดิบใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนยางธรรมชาติ)  เนื่องจากตลาดซื้อขาย
น้ ามันดิบในตลาดโลกยังคงกังวลเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางทั่วโลก ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพ่ือชะลออัตรา
เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกระทบต่อการฟ้ืนตัวของความต้องการใช้น้ ามันโลก และสหภาพยุโรป
ประกาศใช้มาตรการจ ากัดเพดานราคาน้ ามันดิบของรัสเซียที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตั้งแต่วันที่ 5 
ธันวาคม 2565 โดยจะยุติการให้บริการขนส่งและประกันภัยทางเรือแก่น้ ามันดิบของรัสเซีย หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขเพดานราคา (บริษัทไทยออยล์ จ ากัด มหาชน , 2565) อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากแนวโน้มค่าเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม เท่ากับ 34.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2565) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวลดลงจาก
การควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้น้อยกว่าร้อยละ 8 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปัจจัยดังกล่าวจึงสนับสนุน        
การส่งออกยางพาราของไทย (อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ ร้อยละ 7.1) 
 สถานการณ์ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่ส าคัญ
ยังคงเกิดปรากฎการณ์ลานีญาที่มีก าลังแรง ท าให้ปริมาณน้ าฝนมากกว่าปกติจนเกิดปัญหาอุทกภัย            
พบความเสียหายไม้ผล ไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ เสียหาย จ านวน 47,171 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล 
ณ 20 ธันวาคม 2565) และการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรงขึ้น โดยพบพ้ืนที่ระบาด
จ านวน 15 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) เท่ากับ 637,550 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ข้อมูล ณ 15 
ธันวาคม 2565) เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.78 โดยเชื้อรานี้สามารถเข้าท าลาย และฝังตัวอยู่ตาม         
กิ่ง ก้าน ใบ และล าต้น ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหายหนัก ปริมาณผลผลิตยางพาราลดลงร้อยละ 30–50 
ดังนั้น ภาครัฐจึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพ่ือควบคุมการระบาดของ      
โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และหากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่อย่างรุนแรง ควรใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดเชื้อรา  
 
คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566   
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบท่ีเกษตรกรขายได้เพิ่มขึ น
จากเดือนก่อน ร้อยละ 0.44-0.78 อยู่ที่ราคา 43.12-43.26 บาท/กก. เนื่องจากราคายางพาราล่วงหน้า
ตลาดโตเกียวเพ่ิมขึ้นจากนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บางประการ
ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้กักตัวที่บ้านและยกเลิกการใช้รหัสสุขภาพส าหรับการเข้าไปใน
สถานที่สาธารณะหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเวียดนามผู้ผลิตยางพาราอันดับ 3 ของโลกเข้าสู่
ช่วงปิดกรีดยางพารา และแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่า ช่วยสนับสนุนการส่งออกยางพารา    
ของไทย 
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5. มันส ำปะหลัง 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะหโ์ดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 

รำคำมันส ำปะหลังเดือนธันวำคม 2565 
 ราคาเฉลี่ยหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ 2.59 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.39 
 ราคาเฉลี่ยมันเส้นส่งออก (F.O.B.) 8.76 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 6.01 
 

สถำนกำรณ์มันส ำปะหลัง 
 ราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้เดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 
เนื่องจากลานมันเส้นและโรงงานแป้งมันส าปะหลังส่วนใหญ่เปิดด าเนินการตามปกติ ในขณะที่ปริมาณผลผลิต
มันส าปะหลังยังออกสู่ตลาดไม่มากในช่วงต้นฤดูกาลผลิต ประมาณ 3.29 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 9.48 ของ
ผลผลิตทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565) ประกอบกับช่วงเดือนธันวาคม เกิดฝนทิ้งช่วง
โดยมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่า 10 มิลลิเมตรในพ้ืนที่เพาะปลูกส าคัญบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอุตุนิยมวิทยา, ธันวาคม 2565) ส่งผลดีต่อคุณภาพเชื้อแป้งในหัวมันส าปะหลัง ท าให้
ราคารับซื้อมันส าปะหลังปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
 
 
 

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) 

 



 
     Research and Innovation Development Center 

คำดกำรณ์รำคำในเดือนมกรำคม 2566 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ .ก.ส. คาดว่ารำคำเฉลี่ยมันส ำปะหลังที่เกษตรกรขำยได้จะอยู่ที่ 

2.60-2.70 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 0.39-4.25 เนื่องจากความต้องการใช้มันส าปะหลังทั้งใน
และต่างประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญยังมีความต้องการ
น าเข้ามันส าปะหลังจากไทยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณความ
ต้องการใช้มันส าปะหลังในปี 2566 อยู่ที่ 45.02 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.78 เมื่อเทียบกับปี 2565 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565) 
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6. ปาล์มน ้ามัน 

 

ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาปาล์มน ้ามันเดือนธันวาคม 2565 
  ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 5.02 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 13.45 
  ราคาเฉลี่ยขายส่งปาล์มน  ามัน ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 5.36 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน         
ร้อยละ 15.72 

 

สถานการณ์ปาล์มน ้ามัน  
 ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากได้รับ
ปัจจัยกดดันส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ราคาน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ของโลกลดลง  อยู่ที่ 875.54 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน 
ลดลงร้อยละ 5.75 จากเดือนก่อน เนื่องจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกปาล์มน  ามันรายใหญ่ของโลก อาทิ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีผลผลิตเพ่ิมขึ นจากสภาพอากาศที่เอื ออ านวย (Council of Palm Oil Producing Countries, 
ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2565 ) 2) ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยราคาน  ามันดิบเวสต์เท็กซัส อยู่ที่ 
69-81 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 4.70-18.82 เนื่องจากความกังวลต่อการส่งออก
น  ามันของรัสเซีย หลังยุโรปประกาศใช้มาตรการควบคุมเพดานราคาของน  ามันไว้ที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล 
ซึ่งหากรัสเซียไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพดานราคา ยุโรปจะยกเลิกการน าเข้าน  ามันดิบจากรัสเซีย (บริษัท 
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน), ข้อมูล ณ 19 ธันวาคม 2565) เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน  ามันดิบปรับตัวลดลง      
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3) สต็อกน ้ามันปาล์มดิบในประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ น อยู่ที่ 325,230 ตัน เพ่ิมขึ นจากเดือน
ก่อนร้อยละ 7.17 เนื่องจากปริมาณน  าฝนที่เอื ออ านวย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน  ามันเพิ่มขึ น (กรมการค้า
ภายใน, ข้อมูล ณ 6 ธันวาคม 2565) ท าให้ราคาปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ในประเทศปรับตัวลดลง 

คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ น      
จากเดือนก่อน ร้อยละ 10.15 - 20.91 อยู่ที่ราคา 5.53 - 6.07 บาท/กก. เนื่องจากจีนผู้น าเข้าน  ามันปาล์ม
อันดับ 2 ของโลก มีแนวโน้มน าเข้าน  ามันปาล์มเพ่ิมสูงขึ น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19  
(องค์การอนามัยโลก (WHO), 2022) ส่งผลต่อเศรษฐกิจและแนวโน้มความต้องการปาล์มน  ามันปรับตัวสูงขึ น    
จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ นตามไปด้วย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Research and Innovation Development Center 

 

 

7. สุกร 

 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาสุกรเดือนธันวาคม 2565 
 ราคาเฉลี่ยสุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน  าหนัก 100 กิโลกรัมขึ นไปที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่  103.49 บาท/กก. 
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.36 
 ราคาเฉลีย่ขายปลีกสุกรช าแหละเนื อแดงสะโพกอยู่ที่ 195.92 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 12.12 
 
สถานการณ์สุกร 
 ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจาก 
ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากจ านวนแม่พันธุ์สุกรที่เพ่ิมขึ น เป็นผลจากการที่ปัจจุบันสามารถ
ควบคุมสถานการณ์โรค ASF ในสุกรได้ในวงพื นที่จ ากัด ประกอบกับการตัดสินใจของเกษตรกรในการกลับมา
เลี ยงสุกรรอบใหม่เพ่ิมขึ น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ น (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2565) นอกจากนี  สถานการณ์สุกรเถื่อนที่ก าลังระบาดอย่างหนักทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร ได้มีมาตรการในการ
ตรวจสอบการน าเข้าอย่างเข้มงวด แต่ยังคงพบผู้ลักลอบน าเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชา ซึ่งส่งผลต่อ   
ความผันผวนของกลไกราคาเนื อสุกร และท าให้ราคาเนื อสุกรในประเทศปรับตัวลดลง (กรมปศุสัตว์, ณ เดือน
พฤศจิกายน 2565)  

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

                                               (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนร้อยละ 1.65 - 3.98 อยู่ท่ีราคา 105.23 – 107.61 บาท/กก. เนื่องจากคาดการณ์ความต้องการเนื อสุกร
ในประเทศเพ่ิมขึ นในช่วงเทศกาลเพ่ือเฉลิมฉลองปีใหม่และตรุษจีน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายช็อปดีมีคืน   
เฟส 4 เพ่ือกระตุ้นการบริโภค ส่งผลท าให้ความต้องการเนื อสุกรปรับตัวสูงขึ น และเป็นปัจจัยสนับสนุนท าให้
ราคาเนื อสุกรมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ น 
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8. กุ้งขาวแวนนาไม 
 

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

ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกรขายได้ 149 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 2.76 จากเดือนก่อน 
        ราคาเฉลี่ยขายส่งของกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร 160 บาท/กก. เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.67 จากเดือนก่อน 
 
สถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไม  

ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและมีวันหยุดยาวหลายวัน ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับมาตรการเปิดประเทศสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลดีต่อกิจการร้านอาหารและท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์รวมถึงกุ้งปรับตัวเพ่ิมข้ึน  

สถานการณ์การผลิตกุ้งของไทย ปี 2565 คาดว่าจะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 280,000 ตัน ทรงตัวจากปีก่อน 
เป็นผลผลิตกุ้งจากภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32  ภาคตะวันออก ร้อยละ 25  ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน รอ้ยละ 21 
ภาคกลาง ร้อยละ 12 และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 10 ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 
4.8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน โดยประเทศในกลุ่มอเมริกากลาง-อเมริกาใต้ ผลิตกุ้งได้เพ่ิมขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะเอกวาดอร์ ขณะที่ประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และจีนผลิตกุ้งได้
เพ่ิมขึ้น ยกเว้นเพียงเวียดนามที่ผลิตกุ้งได้ลดลง ส าหรับการส่งออกกุ้งเดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 ส่งออกได้
ปริมาณ 122,208 ตัน ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 42,812 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จาก

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

(http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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ช่วงเดียวกันของปีก่อน และในปี 2566 คาดการณ์ว่าไทยจะผลิตกุ้งได้ 300,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2565
โดยสถานการณ์การเลี้ยงกุ้ง ปี 2565 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก คาดว่าจะมีประมาณ 70,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 
จากปีก่อน ผลผลิตภาคกลาง คาดว่าจะมีประมาณ 33,600 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และผลผลิตภาคใต้
ตอนบน คาดว่าจะมีประมาณ 89,600 ตัน ทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากราคากุ้งมีทิศทางที่ดีขึ้น เกษตรกรจึงเพ่ิม
การเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่อง (สมาคมกุ้งไทย 15 ธันวาคม 2565) 

ส าหรับผลผลิตในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน คาดว่าจะมีประมาณ 58,800 ตัน ลดลงร้อยละ 2 จาก
ปีก่อน ผลผลิตภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย คาดว่าจะมีประมาณ 28,000 ตัน ลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวนในช่วงต้นปี ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากโรคตัวแดงดวงขาว และฝนที่มาเร็วกว่าปกติและตกหนัก 
ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยง บางพ้ืนที่เกิดน้ าท่วม และหลังน้ าลดเกิดปัญหาโรคระบาดหัวเหลืองและตัวแดงดวงขาว
ตามมา เกษตรกรบางส่วนชะลอการเพาะเลี้ยงกุ้งเนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีความเค็มต่ า คุณภาพน้ าไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ พบอาการขี้ขาวในบ่อกุ้งระหว่างเลี้ยง ท าให้ต้องจับกุ้งก่อนก าหนดและผลผลิตต่อไร่ต่ า 

รวมทั้งสถานการณ์ราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น (สมาคมกุ้งไทย, 
15 ธันวาคม 2565) 
 
คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกร    
ขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.74-2.43 อยู่ที่ราคา 150.10-152.62 บาท/กก. เนื่องจากคาดว่าความ
ต้องการบริโภคกุ้งในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารในช่วง  High Season 
ในประเทศไทย (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี) ประกอบกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
(สรท.) คาดว่าสถานการณ์ค่าระวางระหว่างประเทศและตู้คอนเทนเนอร์ ในปี 2566 จะมีทิศทางลดลง โดยเฉพาะ
ในเส้นทางหลักทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป เนื่องจากมีปริมาณเรือผ่านท่าเพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถรองรับการขนส่งได้มาก
ขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, ตุลาคม 2565) และค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะส่งผลดีต่อการส่งออกกุ้งไทย 
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ข่าวเศรษฐกิจ จาก ศูนยว์จิยั ธ.ก.ส.   

     จดัท าโดย  กลุ่มงานวจิยัเศรษฐกิจ 
 
 
9. โคเนื้อ 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาโคเนื้อเดือนธันวาคม 2565 
     ราคาเฉลี่ยของโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 99.27 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.17 
      ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อโค ณ ตลาดกรุงเทพฯ เท่ากับ 255 บาท/กก. ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน 
 
สถานการณ์โคเนื้อ 
 ราคาเฉลี่ยโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยได้รับ
ปัจจัยกดดันจากภาระค่าครองชีพของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น จากราคาพลังงานที่มีความผันผวนและภาวะเงินเฟ้อที่ยัง
อยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า(ค่าเอฟที)จากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้ามาทดแทนการ
ลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติในเมียนมาท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, ธันวาคม 2565) ส่งผลต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ
ร้านอาหาร ซึ่งท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคลดลง ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินเริ่ม
คลี่คลาย จูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น ท าให้มีปริมาณโคเนื้อออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, ธันวาคม 2565)   
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ  
                                                     โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4565 
                                                     (http://xms/datacenter/&http://www.pandinthong.com) 
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คาดการณ์ราคาเดือนมกราคม 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
ร้อยละ 0.15-1.16 อยู่ที่ราคา 99.42-100.42 บาท/กก. โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประกอบกับภาครัฐได้ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 10 ผ่าน ธ.ก.ส. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 และยังได้ออกมาตรการ     
ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ที่มีก าหนดเวลาร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
บรรยากาศการจับจ่ายและก าลังซื้อของประชาชน ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการบริโภคเนื้อโคที่จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
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