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   เศรษฐกิจโลก 
กองทุ นการเงิ นระหว่ างประเทศ ( International 
Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก ปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลง
จากปี 2565 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ 
ประกอบด้วยความซบเซาจากสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 การถอนนโยบายสนับสนุนทางการเงินและ      
การคลังในช่วงการระบาดใหญ่เพื่อเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้
ความร้อนแรงของอุปทานลดลง สงครามระหว่างยูเครน

และรัสเซียท าให้เกิดวิกฤติพลังงานและอาหาร ส่งผลให้ท่ัวโลกเกิดภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยอัตราเงินเฟ้อใน ปี 2565 เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 8.8 และปี 2566 คาดว่าจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 6.5 จากแรงกดดันจากเงินเฟ้อท่ีลดลงช้า ท าให้ธนาคารกลางหลายประเทศต้องใช้
นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย โดยธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆ ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ท่ี  ร้อยละ 2 (IMF, 
2565) ซ่ึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ อาจท าให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลกรุนแรงขึ้น และส่งผลให้การเติบโตของ
หลายกลุ่มเศรษฐกิจชะลอตัวหรือหดตัว อาทิ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปี 2565 และสหรัฐอเมริกา      
ท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งหลังของป ี2566 (SCB Economic Intelligence Center, 2565)  
                   เศรษฐกิจโลกในปี 2566 คาดว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ 3 ประการ คือ 1) การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลง ซ่ึงการเติบโตของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศตลาดเกิดใหม่จะแตกต่างกัน โดยประเทศพัฒนาแล้วมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะถดถอย ขณะท่ี
การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนาจะชะลอตัวลง แต่มีโอกาสเกิดภาวะถดถอยน้อยกว่า 2) อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2565 และจะลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยใน
ปี 2566 อัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกจะลดลงจากฐานสูงและอุปสงค์ท่ัวโลกท่ีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ (ฝ่ายวิจัยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ 
อินโนเวสท์ เอกซ์ จ ากัด, พฤศจิกายน 2565) 3) นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาท่ีขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมภาวะเงินท่ีสูงขึ้น แม้ในปี 2566 จะมีแนวโน้มปรับลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง จะท าให้หน้ีภาครัฐของประเทศ
ก าลังพัฒนาอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศจ านวนมากในช่วงรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะกระทบ
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและจะซ้ าเติมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566  

IMF คาดการณ์ภาวะการค้าโลก ปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 
2.5 ชะลอลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.3 จาก
สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าภาวะ
การค้าของประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) จะ
ขยายตัวลดลงค่อนข้างมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ( IMF, 
2565) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะ 
ท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวแต่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น (Stagflation)    
ในปี 2566 โดยคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะหดตัวลงจาก

วิกฤตพลังงานและนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้น ส าหรับภาวการณ์ค้าของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (Emerging 
Markets and Developing Economies) คาดว่าจะขยายตัวได้เล็กน้อย โดยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจจีนท่ีคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นตาม
การผ่อนคลายนโยบาย Zero Covid จะท าให้ปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply chain disruption) ทยอยคลี่คลาย
ลง ประกอบกับเสถียรภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีคาดว่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น ขณะท่ีภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมถึงการเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปจะท าให้ยอดค้าปลีกของจีนฟื้นตัวดีขึ้น (ฝ่ายวิจัยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 
จ ากัด, พฤศจิกายน 2565) ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการค้าในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ให้ยังสามารถขยายตัวได้  



   เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
IMF คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในปี 2566 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ลดลงจาก       
ปี 2565 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยความเสี่ยงหลักเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ศวพ.คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  คร่ึงแรกปี 
2566 จะเผชิญปัจจัยเสี่ยงส าคัญ คือ 1) เศรษฐกิจถดถอย แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่คลี่คลาย แต่การปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อาจก่อให้เกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 
โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย สะท้อนจากยอดขายบ้านในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤศจิกายน 2565 
ลดลงร้อยละ 35.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัยใกล้ถึงระดับร้อยละ 7 ส าหรับอัตราการว่างงานนั้น FED คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะอยู่ที่  ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 
ที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัย
กดดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย (CNBC, ธันวาคม 2565) 2) อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการเปิดเมือง
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง ท าให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น และราคาน้ ามันเช้ือเพลิงที่ผันผวนจากภาวะ
สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดย FED แก้ปัญหาด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้งในปี 2565 ท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 4.25-4.5 สูงสุดในรอบ 15 ปี อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวลดลงเหลือ
ร้อยละ 7.1  แต่ยังสูงกว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ร้อยละ 2 เนื่องจากเงินเฟ้อในภาคบริการยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราการ
จ้างงานยังคงแข็งแกร่ง (reuters, ธันวาคม 2565) และ 3) สงครามเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน โดย
สหรัฐอเมริกาประกาศกฎระเบียบใหม่ในการส่งออกไปจีน ด้วยวิธีการจ ากัดการจ าหน่ายเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงห้ามหน่วยงานของรัฐและพลเมืองที่ถือสัญชาติอเมริกัน เข้าท างานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชิปของจีน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นกรณีพิเศษ เป็นปัจจัยกดดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของจีน ท าให้จีนออกมาตรการตอบโต้ให้บุคคลในสหรัฐฯ ต้องขอ
ใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในการผลิตชิปในจีน ความขัดแย้งระหว่างกันในครั้งนีเ้ป็นการยกระดับความตึงเครียดของสงคราม
การค้าอีกครั้งหนึ่ง (หอการค้าไทยในจีน, ธันวาคม 2565) 

เศรษฐกิจยุโรป 

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจสหภาพยุโรปในปี 2566 จะขยายตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.5 
ลดลงจากปี 2565 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละประเทศสมาชิก เช่น ฝรั่งเศสและสเปน คาดว่าเศรษฐกิจจะ
ขยายตัวชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และ 1.2 ตามล าดับ ในขณะที่เยอรมนีและอิตาลีต้องเผชิญ
กับการหดตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 0.3 และ 0.2 ตามล าดับ ความเปราะบางของเศรษฐกิจยุโรป

เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการ
ด าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ศวพ. จึงคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเข้า
สู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 2566 โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  (1) มาตรการคว่่าบาตรรัสเซียชุดที่ 9 โดยจ ากัดการน าเข้า
สินค้าจากรัสเซีย เพื่อกดดันให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกองก าลังออกจากยูเครน อาจก่อให้เกิดวิกฤติพลังงานใน
ปี 2566 เนื่องจากยุโรปน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสูงถึงร้อยละ 41 ของการน าเข้าทั้งหมดในปี 2562         ท าให้ต้อง
น าเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG จากสหรัฐอเมริกาและกาตาร์ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ามาทดแทน นอกจากนี้      การก าหนด
เพดานราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบของภาคครัวเรือนจากราคาพลังงานท่ีเพิ่มขึ้น อาจท าให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน
ในภูมิภาคได้ (BBC, ธันวาคม 2565) (2) การเพ่ิมขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ร้อยละ 2 ตามกรอบเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการลดการถือครองพันธบัตร 
(Quantitative Tightening: QT) หลังจาก ECB ได้เข้าซื้อพันธบัตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติหนี้ในยุโรป และการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายดังกล่าว ECB อาจต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะ
อาจส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากปริมาณเงินในระบบท่ีลดลง (infoquest, ธันวาคม 2565) 
 



   เศรษฐกิจจีน 

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.4  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน    
(ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.2) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ได้แก่      
1) การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19  เนื่องจากเศรษฐกิจจีนช่วงปี 2565 
ชะลอตัวลงจากปัญหามาตรการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤตหนี้สินที่ผิดนัดช าระหนี้  ซึ่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากจีนเริ่มออกมาตรการควบคุมใน         
ปี 2563 โดยมุ่งเน้นจัดการกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้ยืมเงินมาท าธุรกิจมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 8 
มกราคม 2566 รัฐบาลจีนเริ่มมีการเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการกักตัวส าหรับนักท่องเทียวที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน 
(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน, 2022) คาดว่า การเดินทางระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีน
ที่มีขนาดเศรษฐกิจ 17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 588 ล้านบาท กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น 2) นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก           
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านกลไกทางด้านภาษี อาทิ การลดหย่อนภาษี การลดค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค การออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน การเร่งใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้เน้นการสนับสนุนธุรกิจ 
Online Platform และออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในแต่ละมณฑล ประกอบกับการอนุมัติแผน
สนับสนุนและพัฒนา Payment System รวมถึงอุตสาหกรรม FinTech ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนในตลาด
อุตสาหกรรม Internet / Platform ของจีนให้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง หลังจากอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาด   
โควิด-19 (China Briefing, 2022) 

เศรษฐกิจญี่ปุ่น 

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากปีก่อน                    
(ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.7) เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 2 ปัจจัย คือ 1) ภาวะเงินเฟ้อ
สูงขึ้น โดยข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565  เงินเฟ้อญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 3.6 สูงสุดในรอบ 40 ปี 
จากแรงกดดันของภาวะเงินเยนที่อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 148 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐต่ าสุดในรอบ 
32 ปี เนื่องจากธนาคารกลางของญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจต่อเนื่อง ซึ่งตรงข้ามกับการด าเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)      
ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลท าให้แนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกว้างขึ้น ทั้งนี้ การที่ค่าเงินเยนอ่อนค่ามากจะส่งผลต่อต้นทุนการน าเข้าสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัย
กดดันให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี 2566 ขยายตัวลดลง (BOJ, 2022)  2) การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นชะลอตัวลง 
โดยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index) ณ ตุลาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอตัวลงจาก
เดือนก่อนท่ีร้อยละ 9.6 เนื่องจากต้นทุนการน าเข้าวัตถุท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาพลังงาน และอุปสงค์จากต่างประเทศท่ีชะลอตัว 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมในประเทศลดก าลังการผลิตลง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตยาน
ยนต์ได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก มียอดจ าหน่ายรถยนต์ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 3,856,956 คัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน 
(Trading Economics, 2022) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นส่าคัญที่ต้องติดตาม คือ นโยบายการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมอุปทานไมโครชิปและรถยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในปี 2566 (Infoquest, 2022) 

 

 

 



เศรษฐกิจอาเซียน 

ที่มา : fคาดการณ์โดย International Monetary Fund. (2022)  
หมายเหตุ : ไม่นับรวมประเทศไทย 
 

 

ปี 2566 คาดว่า เศรษฐกิจอาเซียนจะขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 4.3 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน (ปี 2565 
ขยายตัวร้อยละ 4.2) โดยประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่  บรูไน เมียนมา กัมพูชา 
และสปป.ลาว ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม  การเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการ
ผ่อนคลายการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถด าเนินการได้ตามปกติ
และภาคการท่องเที่ยวขยายตัว อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจส่งผลต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะภาคการส่งออกสินค้าและบริการ ประกอบกับธนาคารกลางใน           
กลุ่มประเทศอาเซียนก าลังพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนรวม เนื่องจากการลงทุนใหม่มีต้นทุนสูงขึ้น 
 

 

ประเทศสิงคโปร์ คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ลดลงจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัว   
ร้อยละ 3.0) เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19    
ที่เพิ่มขึ้นของจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้ภาคบริการโดยเฉพาะ
การค้าส่ง การขนส่ง และการเงินและการประกันภัย ซึ่งมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
ประมาณร้อยละ 60 ของ GDP ชะลอตัวลง ประกอบกับธนาคารกลางสิงคโปร์เริ่มใช้นโยบาย
การเงินที่เข้มงวดในปี 2565 โดยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่ 5 (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม          ปี 2565) เพื่อแก้ปัญหาดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสูงในรอบ 14 ปี จึงเกิดความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพทางการเงิน รวมทั้งราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจะกระทบต่อภาคการขนส่ง
สินค้า อย่างไรก็ตาม ยังได้รับปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวขึ้นจากการยกเลิก
ข้อจ ากัดจากมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 การอนุญาตให้นักเดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถ
เดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว การยกเลิกข้อก าหนดการสวมหน้ากากอนามัยในอาคาร   

  



เศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
 

 
 
 

ประเทศมาเลเซีย คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.4 ลดลงจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัว      
ร้อยละ 5.4)  เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นและ
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ท าให้การส่งออกสินค้าและบริการของมาเลเซีย คาดว่า ขยายตัวลดลงจากปีก่อน 
โดยภาคการส่งออกที่อ่อนแอลงจะน าไปสู่ปัญหาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชน ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งในปัจจุบันท่ีไม่สามารถหาผู้ชนะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
มาเลเซียได้ จ าเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากนี้ มาตรการห้าม
การส่งออกเนื้อไก่เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและผลผลิตเนื้อไก่ในประเทศ แม้ว่า
ค าสั่งห้ามดังกล่าวได้ผ่อนปรนให้กับผลิตภัณฑ์ไก่บางประเภท แต่ข้อจ ากัดที่ด าเนินอยู่มีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการค้า อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับสูงขึ้นน่าจะช่วยพยุงภาคส่ง
ออก โดยเฉพาะน้ ามันปาล์ม ปิโตรเลียม และน้ ามันดิบ 

 
 

 

ประเทศบรูไน คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.3 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัว    
ร้อยละ 1.2) ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการก่อสร้างโรงกลั่นน้ ามันและผลผลิตปลายน้ าของ
อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติระยะที่สองของบริษัท เฮงยี่ อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทปิโตร
เคมีภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีนและบรูไน ซึ่งคาดว่า จะสามารถกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมได้ปริมาณ 8 
ล้านตันต่อปี และการขุดน้ ามันดิบของบรูไนปริมาณ 42 ล้านบาร์เรล ในปี 2564 จึงคาดว่า จะช่วย
กระตุ้นการผลิตและการส่งออกน้ ามันดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปที่ก าลังหาทางเลือกอื่นแทน
การน าเข้าน้ ามันดิบจากรัสเซีย ซึ่งแนวโน้มราคาเช้ือเพลิงใน ปี 2566 ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลดีต่อผู้
ส่งออกน้ ามันเช้ือเพลิงและภาคการส่งออก นอกจากนี้ การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 
ระลอกล่าสุด ส่งผลดีต่อความเช่ือมั่นการบริโภคภายในประเทศ 

 

 

ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ลดลงจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 
5.3) เนื่องจากการใช้จ่ายของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการยกเลิกข้อจ ากัดและการเพิ่มจ านวนผู้ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การส่งออกขยายตัวจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่  
เพิ่มสูงขึ้น เช่น ถ่านหิน น้ ามันปาล์ม และนิกเกิล ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2566 คาดว่า ใกล้เคียง
กับปี 2565 โดยเติบโตเป็นอันดับสองในอาเซียนซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนซึ่งมี
สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP และการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้น จากการผ่อนคลายข้อจ ากัด การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 และนโยบายการเงินที่สนับสนุนการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม
การให้สินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและการจัดหาเงินทุนแก่ภาคส่วนส าคัญ ซึ่งจะช่วยเร่งการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

 

 

 

 

 

ประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ลดลงจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 
6.5) คาดว่า การบริโภคในประเทศไดร้ับปัจจัยกดดนัจากปริมาณเงินสง่กลับจากตา่งประเทศชะลอตวัลง โดย
ฟิลิปปินส์มีการส่งออกแรงงานเป็นอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของภูมิภาค  คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 10 ของ GDP อาจประสบปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้แรงงานชาวฟิลิปปินส์ส่งเงิน
กลับบ้านน้อยลง และอัตราเงินเฟ้อที่สูงในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้เงินออมของแรงงานฟิลิปปินส์
ลดลง ซึ่งจะจ ากัดความสามารถในการส่งเงินกลับบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ยังเติบโต
เป็นอันดับสองในอาเซียนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการจ ากัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19       
ที่ลดลง และการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ 
การขนส่งทางราง การขยายสนามบิน การพัฒนาท่าเรือที่ส าคัญๆ และระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมให้
ระบบเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เกิดการขับเคลื่อนและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์   เพิ่ม
มากขึ้น 



เศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
ประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ปี 2566 คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.2 ลดลง
จากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 7.0) เป็นประเทศท่ีมีการขยายตัวมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน      
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้                 
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวและจ านวนยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเร่งรัดความร่วมมือการท า    
ความตกลงการค้าระดับภูมิภาคและการหารือระดับทวิภาคี  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มีเงินทุน

เคลื่อนย้ายเข้ามาในเวียดนามจ านวนมากและสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้ามากขึ้น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.3 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.0) จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม    
การท่องเที่ยว และรายได้จากการส่งออกจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ประกอบกับการด าเนินธุรกิจต่างๆ
เพิ่มขึ้นในบางพื้นท่ีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจในช่วงมีปัญหาความไม่แน่นอนทาง
การเมือง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากแนวโน้มราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคอยู่ในระดับสูงจากภาวะสงครามรัสเซียและ
ยูเครน และความขัดแย้งภายในประเทศ ประเทศกัมพูชา คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (ปี 2565 
ขยายตัวร้อยละ 5.1) คาดว่ามีการขยายตัวมากที่สุดในอาเซียน  เนื่องจากกัมพูชาส่วนใหญ่จะพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก         
การผ่อนคลายข้อจ ากัดของมาตรการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับเวียดนาม ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก และผลประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ท าให้การส่งออกของกัมพูชาเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 6.5 และ สปป.ลาว คาดว่า เศรษฐกิจ     
จะขยายตัว ร้อยละ 3.1 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.2) ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างเส้นทางรถไฟ
ระหว่างประเทศจีนและประเทศลาว เพื่อสนับสนุนการค้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้า
ระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่  การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย
ภายในประเทศ และการส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติจากประเทศไทย 

เศรษฐกิจรายประเทศ 
การขยายตัวของ GDP 

2565(F) 2566(F) 
เศรษฐกิจโลก 3.2 2.7  
สหรัฐอเมริกา 1.6 1.0  
สหภาพยุโรป 3.1 0.5  
- เยอรมัน 1.5 -0.3  
- ฝรั่งเศส 2.5 0.7  
- อิตาล ี 3.2 -0.2  
- สเปน 4.3 1.2  
 สาธารณรัฐประชาชนจนี 3.2 4.4  
 ญี่ปุ่น 1.7 1.6  
กลุ่มประเทศอาเซียน(ไม่นบัรวมประเทศไทย) 4.2 4.3  
- สิงคโปร ์ 3.0 2.3  
- มาเลเซยี 5.4 4.4  
- บรูไน 1.2 3.3  
- อินโดนีเซีย 5.3 5.0  
- ฟิลิปปินส ์ 6.5 5.0  
- เวียดนาม 7.0 6.2  
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา   2.0 3.3  
- กัมพูชา 5.1 6.2  
- สปป.ลาว  2.2 3.1  

 

ที่มา : คาดการณ์โดย International Monetary Fund, World Economic Outlook Report October (2566) 



เศรษฐกิจไทย 
ศวพ. คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยมีแรงสนับสนุนส าคัญจากภาคบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เพิ่มขึ้น หลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังมีปัจจัย
บวกจากการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างงาน โดยเฉพาะในภาคบริการที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น และการลงทุนภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชนให้ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย  
           
ศวพ. ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2566 จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัย
ขับเคลื่อนส าคัญจากภาคท่องเท่ียวและภาคบริการท่ีฟื้นตัวต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 
2565 และจากประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศของจีนเริ่มวันท่ี 8 
มกราคม 2566 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน คาดว่าจะมี
นักท่องเท่ียวจีนเดินทางเข้าในไทยประมาณ 7.2 ล้านคน ซ่ึงไทยเป็นหน่ึงในจุดหมาย
ยอดนิยมของนักท่องเท่ียวจีน จึงคาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 25.95 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี 2562) เพิ่มขึ้นจากประมาณ
การเดิม ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 ท่ีคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 
21.95 ล้านคน และคาดว่าจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ประมาณ 1.24 ล้านล้านบาท ส่งผลให้รายได้ในภาคบริการและธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
การท่องเท่ียวฟื้นตัวต่อเน่ือง ซ่ึงจะสนับสนุนให้ GDP ในภาคบริการขยายตัวได้ที่    
ร้อยละ 4.9 และส่งผลให้ระดับการจ้างงานและรายได้ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดี
ต่อการบริโภคในประเทศ ให้ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 เป็นการเติบโตท่ีใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ยก่อนโควิด-19 ระหว่างปี 2559-2562 โดยเฉพาะก าลังซ้ือของกลุ่มคนรายได้
ระดับปานกลางและระดับบนท่ียังอยู่ในระดับดี จะเป็นปัจจัยหลักท่ียังช่วยพยุงการ
บริโภคภาคเอกชนให้ยังขยายตัวได้  
          นอกจากน้ี ภาคการลงทุนเป็นอีกหน่ึงเครื่องจักรส าคัญท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ปี 2556 โดยการลงทุนของภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 จ านวน 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85,000 ล้านบาท จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74) และการเร่งขยายการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี 2566–2570) โดยจะมี
เงินลงทุนประมาณปีละ 400,000–500,000 ล้านบาท (กระทรวงพลังงาน, ธันวาคม 
2565) ประกอบกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน คือ ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ท่ีมีแผนลงทุนขนาดใหญ่ในปี 2566 ประมาณ 250,000 ล้านบาท (ประชาชาติ
ธุรกิจ, ธันวาคม 2565) ส าหรับการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวชะลอลง
จากปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ตามการชะลอตัวของการส่งออกสินค้า และดอกเบี้ยเงินกู้
ท่ีปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับอัตราเงินน าส่ง
จากสถาบันการเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 
ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติท่ีร้อยละ 0.46 ต่อปี จากเดิมอยู่ท่ีร้อยละ 0.23 ต่อปี มีผลตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ธนาคารจ าเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0.4 ต่อปี (สมาคมธนาคารไทย, 2565) จะเป็นผลให้ต้นทุน
ทางการเงินของภาคเอกชนสูงขึ้น ซ่ึงอาจกระทบต่อการลงทุนและความสามารถในการ
ท าก าไรของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จากการฟื้นตัวของธุรกิจในภาคบริการและการลงทุน
ภาครัฐ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้ชะลอตัวไม่มาก ท าให้การลงทุนใน
ภาพรวมยังคงเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566  
 
 

 
2565  2566  

Best Base Worst 

GDP (%YoY) 3.2 4.4 3.8 3.1 

ด้านการผลิต     

ภาคเกษตร 2.7 3.3 2.9 2.1 

นอกภาคเกษตร 2.0 2.7 2.1 1.4 

- อุตสาหกรรม 1.4 2.0 1.7 1.1 

- บริการ 3.8 5.4 4.9 3.6 

ด้านรายจ่าย     

การบริโภคภาคเอกชน 5.3 3.9 3.5 2.6 

การอุปโภคภาครัฐ -0.1 0.2 0.0 -0.2 

การลงทุนภาคเอกชน 3.8 3.0 2.6 2.0 

การลงทุนภาครัฐ -0.5 3.1 2.5 1.9 

มูลค่าการส่งออกสินค้า 7.6 1.6 1.2 0.5 

มูลค่าการน าเข้าสินค้า 14.9  2.5 1.8 1.0 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์โดย  
         ศวพ. (ประมาณการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565) 
 
         อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังมีปัจจัย
กดดันจากมูลค่ าการน่ าเข้ าสินค้ า ที่ คาดว่ าจะขยายตัวลดลง
ค่อนข้างมากอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ตามราคาพลังงานในตลาดโลกที่เริ่มลดลง 
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชน ประกอบกับเงินเฟ้อท่ีทยอยปรับตัวลดลงค่อนข้างช้า            
จะกระทบก าลังซ้ือของครัวเรือนและต้นทุนในภาคธุรกิจ ส่งผลให้การ
น าเข้าสินค้าวัตถุดิบลดลง โดยคาดว่าอัตราเฟ้อท่ัวไปในปี 2566 จะลดลงจาก
ปีก่อนมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.7 แต่คาดว่าระดับราคาสินค้าในประเทศจะยังคง
ทรงตัวในระดับสูงไปจนถึงกลางปี 2566 ก่อนจะทยอยปรับลดลงอยู่ใน
กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายท่ีร้อยละ 1-3 และมูลค่าการส่งออกสินค้า ในปี 
2566 ที่คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 1.2 ตามทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าท่ีชะลอตัว และแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อโลกท่ียังอยู่ใน
ระดับสูง จะกดดันก าลังซื้อของผู้บริโภค ซ่ึงอาจจะกระทบต่อการส่งออก
สินค้าของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารท่ีคาดว่าจะเป็นสินค้าส่งออก
หลักของไทยในปี 2566 (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 
2565)  
 
 
 



ปัจจัยสนับสนุน 
- ภาคการท่องเท่ียวท่ีฟื้นตัวจากนโยบายผลักดันการท่องเท่ียวของภาครัฐ และมี
นักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่มากขึ้น ท้ังจากประเทศอินเดีย ประเทศในอาเซียน ได้แก่ 
มาเลเซีย และสิงค์โปร์ รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซ้ือสูง และ
การผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid ของจีน ท าให้นักท่องเท่ียวจีนสามารถเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566 โดยไทยเป็นหน่ึงในจุดหมายท่องเท่ียว
หลักของจีน จึงคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 
- การจ้างงานในภาคบริการจะฟื้นตัวต่อเน่ือง ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
และรายได้ในภาคเกษตรยังคงเติบโตได้ดีตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรท่ีคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าอาหาร และปริมาณน้ าฝนท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
เพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
บริโภคในประเทศ 
- ภาครัฐวางเป้าหมายขยายการส่งออกไปยังตลาดท่ีมีศักยภาพ 3 ตลาด ในปี 2566  
ประกอบด้วย ตะวันออกกลาง (ซาอุดิอาระเบีย ยูเออี และกาตาร์)  เอเชียใต้ (อินเดีย 
บังกลาเทศ และเนปาล) และอาเซียน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 
และเร่งรัดท า mini FTA กับมณฑลยูนนาน ทดแทนตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ี
คาดว่าจะมีก าลังซ้ือลดลง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการส่งออกให้ชะลอตัวลดลง 
- ค่าระวางเรือในหลายเส้นทางท่ีคาดว่าจะปรับลดลง และตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีเพียงพอ 
จะช่วยลดแรงกดดันของการส่งออกในปี 2566 (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, 
ตุลาคม 2565) 

ปัจจัยเสี่ยง 
- การด าเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จะน าไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก และสถานการณ์เงินบาทกลับมาแข็งค่า อาจท าให้สินค้าส่งออกของ
ไทยเสียเปรียบคู่แข่งขัน และจะท าให้การส่งออกของไทยขยายตัวใน
อัตราชะลอลง  
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ อาทิ สงครามรัสเซีย-
ยูเครน ปมขัดแย้งจีนกับสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน อาจส่งผลต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานและด้านอาหาร และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก ท าให้
ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น  
- ราคาสินค้าในประเทศจะยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปจนถึงกลาง      
ปี 2566 ก่อนจะทยอยลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของ   
ปี 2566 ดังน้ัน ระดับค่าครองชีพและหน้ีครัวเรือนท่ีสูงภายใต้ภาวะ
ดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันก าลังซื้อในประเทศ  
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของ
ภาคธุรกิจ ท าให้การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการในช่วงฟื้นตัวของการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น เน่ืองจากในช่วงโควิด -19     
มีแรงงานออกจากภาคบริการเป็นจ านวนมาก  
- การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เดลทาครอน อาจมี
การเพิ่มมาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดในการเดินทางเข้าประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว 

ตัวเลขเศรษฐกิจไทย 
 (%YoY) 

2565F 2566F ปัจจัยกระทบ 

GDP 3.2 3.8  - ภาคการท่องเท่ียวท่ีฟื้นตัวจากนโยบายผลักดันการท่องเท่ียวของภาครัฐ และ     
มีนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่มากขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชน 5.3 3.5  - ยังมีก าลังซื้อของกลุ่มคนรายได้เฉพาะในระดับปานกลางและระดับบนท่ียังอยู่ใน
ระดับด ี

การลงทุนภาคเอกชน 3.8 2.6  - ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
- การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง 

การลงทุนภาครัฐ -0.5 2.5  - การเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากปีก่อน 
- การเร่งขยายการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า (ปี 2566–2570 

มูลค่าการส่งออกสินค้า 7.6 1.2  - เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อโลกท่ียังอยู่ในระดับสูง 
กดดันก าลังซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงอาจจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย 

มูลค่าการน่าเข้าสินค้า 14.9 1.8  - อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การน าเข้าสินค้าวัตถุดิบลดลง 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -16.2 4.0  - จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
ราคาน้่ามันดิบเฉลี่ยตลาดส่าคัญ 
(ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล) 

97.10 90  - ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน          
ปมขัดแย้งจีนกับสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน อาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและ
ด้านอาหาร 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 6.0 2.7  - ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
จ่านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 21.95 25.95  - การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 

- นโยบายผลักดันในการท่องเท่ียวของภาครัฐ 
- การประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศของจีน และการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวเข้ามาใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 



เศรษฐกิจเกษตร  
ศวพ. คาดว่า เศรษฐกิจเกษตรไทย ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.9 : ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมส่งผลกระทบทางบวกต่อสินค้า
เกษตรท่ีพึ่งพาการส่งออก และสภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกตแิละมีปริมาณน้ าในเขื่อนเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ ามันดิบท่ี
ลดลงอาจกดดันราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน และความไมแ่น่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าซ่ึงอาจท าให้การค้าสินค้าเกษตรโลกมีแนวโน้มลดลง 

ปัจจัยภายนอก 
(1) ความแน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า : พิจารณาได้จาก “ดัชนีความ
ไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ” (Economic Policy Uncertainty Index) พบว่า ในช่วง 
7 ปีท่ีผ่านมา ค่าดัชนีฯมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 3 ช่วง คือ ช่วงแรก   สงครามทางการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐฯมีการด าเนินนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างกัน ช่วงที่สอง คือ 
ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ัวโลก และช่วงท่ีสาม คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีผลต่อเน่ืองในปี 2566   ท าให้เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหา
หลายด้าน อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ต่างๆ รวมถึงผลจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซ่ึงหากสงครามรุนแรงขึ้นจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท าให้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเศรษฐกิจจีน คาด
ว่า ต่ ากว่าศักยภาพในอดีตท่ีเคยขยายตัวมากถึงร้อยละ 6-8 นอกจากน้ี การขยายตัว
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรของไทยท่ีชะลอตัวลงอาจส่งผลต่อแนวโน้มการส่งออก
สินค้าเกษตรของไทยปรับตัวลดลง 

 
ท่ีมา : Stanford University. (2022) 

(2) สภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ : พิจารณาจากดัชนี Oceanic Nino Index (ONI) 
พบว่า ไทยเข้าสู่ปรากฎการณ์ลานีญาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ต่อเน่ืองถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2565) โดยช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2565 
ลานีญามีก าลังแรงเพิ่มขึ้น หลายพื้นท่ีมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ าท่วมเฉียบพลัน 
ประกอบกับมีพายุพัดผ่าน ได้แก่ พายุมู่หลาน พายุโนรู และพายุเซินกา ปริมาณน้ าใน
อ่างเก็บน้ าหลายแห่งมีปริมาณน้ าเกินกว่าระดับกักเก็บ ส่งผลให้พื้นท่ีผลิตสินค้าเกษตร
ได้รับความเสียหาย จ านวน 5.76 ล้านไร่ โดยเดือนพฤศจิกายน 2565 สภาพอากาศ
เข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นภาคใต้มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติไปจนถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2566 ท าให้เกษตรกรกรีดยางพาราได้ลดลงและเป็นอุปสรรคการเก็บเกี่ยว
กาแฟ หลังจากน้ันสภาพภูมิอากาศจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยระดับปริมาณน้ าในเขื่อน  
ท่ัวประเทศยังมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ จึงมีน้ าเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร  

ท่ีมา : National Weather Service. (2022) 
(3) แนวโน้มราคาน้่ามันดิบดูไบเฉลี่ย ปี 2566 : คาดว่า เท่ากับ 84 ดอลลาร์สหรัฐ/
บาร์เรล ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.48 แต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง  สาเหตุส าคัญ      
มาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ อาจท าให้เศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ ามันของโลก และจีนซ่ึงเป็น   
ผู้น าเข้าน้ ามันดิบรายใหญ่ยังคงพบจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ านวนมาก ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและกดดันความต้องการใช้น้ ามันโลก อย่างไรก็ตาม ก าลังการผลิต
น้ ามันและปริมาณน้ ามันดิบส ารองลดลงในประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ อาทิ ลิเบีย 
รัสเซีย อิรัก อิหร่าน อาจท าให้ราคาน้ ามันดิบลดลงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์  

ท่ีมา : www.oil-price.net. (2022) 
(4) ค่าเงินบาท คาดว่า อยู่ที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ : แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย       
(ยังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการส่งออก)  ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรใน 2 ระดับ           
ซ่ึงขึ้นอยู่กับสัดส่วนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศ และสัดส่วนการพึ่งพาการส่งออก 
พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้่ามัน และสุกร ได้รับผลกระทบระดับน้อย 
เน่ืองจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่วนข้าว อ้อยโรงงาน 
ยางพารา มันส่าปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม ได้รับผลกระทบด้านบวกในระดับสูง 
เน่ืองจากตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดส่งออก และสินค้าเกษตรในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสินค้า
เกษตรส่งออกที่ใหญ่ท่ีสุดของไทย 

 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565) คาดการณ์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

http://www.oil-price.net/


เศรษฐกิจเกษตร 
ปัจจัยภายใน 

(1) โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด : ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อผลผลิตมันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดยโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาดเรียงล าดับตามจ านวนพื้นท่ี 4 อันดับแรก (ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 65) 
คือ โรคใบร่วงของยางพาราระบาดหนักในพื้นท่ีภาคใต้โดยเฉพาะ 13 จังหวัด ได้แก่ 
กระบี่ ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง 
สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จ านวน 681,632 ไร่ ส่งผลให้ต้นยางพาราท่ีเป็น    
โรคดังกล่าวมีผลผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ 50 โรคใบด่างในมันส าปะหลังระบาดใน
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก จ านวน 80,994 ไร่ แมลงด าหนาม
และโรคหนอนหัวด าในมะพร้าว ระบาดหนักในพ้ืนท่ีภาคใต้และภาคตะวันตก จ านวน 
12,723 ไร่ และ 6 ,374 ไร่ตามล าดับ รวมไปถึง โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน       
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีภาคใต้และภาคตะวันออก จ านวน 2,881 ไร่ 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2565) 

(2) สัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตร : สัดส่วนแรงงานภาคเกษตร ปี 2565 คิดเป็น     
ร้อยละ 31.34 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.29 เน่ืองจากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตร
ปรับตัวสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 
ท าให้มีการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า
ในประเทศ ซ่ึงกระตุ้นให้ตลาดแรงงานนอกภาคเกษตรเติบโตดีขึ้น ขณะท่ีปัญหาต้นทุนการ
ผลิตปรับตัวสูงขึ้นในภาคการเกษตร โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และราคาพลังงาน
เชื้อเพลิง เกิดปัญหารายได้ลดลงและขาดทุน รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณแรงงาน
ต่างชาติท่ีมีค่าแรงต่ ากว่า ส่งผลท าให้จ านวนแรงงานในภาคเกษตรโยกย้ายกลับไปคืน
สู่นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เมือ่เปรียบเทียบกับช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรง 
ในปี 2563-2564 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2565)  

ที่มา : กระทรวงแงงาน. (2564) 
 

ที่มา :  
 
ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564) 

 

 

(3) ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสูงขึ้น :  ราคาปุ๋ยเชิงเดี่ยวสูตร 46-0-0 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 104.01 (27,625 บาท/ตัน) รองลงมา คือ ราคาปุ๋ยเชิงเดี่ยว สูตร 21-0-0 ซ่ึง  
ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกพืชส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 87.46 (16,245 บาท/ตัน)  เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ ามันดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และราคาปุ๋ยเชิงผสมสูตร 16-16-8 ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ในการ
เพาะปลูกพืชส าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา และผลไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.84 (24,868 
บาท/ตัน) เน่ืองจากนโยบายระงับการส่งออกปุ๋ยเคมีของประเทศรัสเซีย และค่าเงินบาทท่ีอ่อน
ค่า ส่งผลต่อต้นทุนการน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ส าหรับต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ปี 2566      
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากราคาน้ ามันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็น
วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมียังมีทิศทางทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับ  ความขัดแย้ง
ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กดดันให้ผู้ประกอบการน าเข้าปุ๋ยประสบภาระในการบริหารจัดการ
ต้นทุนเพื่อน าเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ และอาจกดดันให้ราคาปุ๋ยเคมีในประเทศปรับตัว
สูงขึ้นตามไปด้วย 

 

(4) ต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงขึ้น:  ราคาอาหารสัตว์ ปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก   
ปีก่อน เน่ืองจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อ ซ่ึงท้ังสองประเทศเป็น   
ผู้ส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักของโลก อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบ
กับปัญหาภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศ ท าให้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ของโลกมีปริมาณลดลง นอกจากน้ียังมีปัจจัยกดดันจาก            
ค่าบริหารจัดการ ค่าแรงงาน ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตอาหารสัตว์จะปรับขึ้นร้อยละ      
15-20  ซ่ึงจะกระทบต่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ ต้องปรับสูตรอาหาร โดยใช้พืชวัตถุดิบ   
ชนิดอื่นซ่ึงมีประสิทธิภาพด้อยกว่า เพื่อลดต้นทุน หรือปรับลดก าลังการผลิตลง เป็นปัจจัย
กดดันให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2566  (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2565) 

(5) นโยบายรัฐ : ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 3 ด้าน เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ 
- มาตรการจ่ายเงินชดเชย อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65  
- มาตรการช่วยเหลือทางอ้อม อาทิ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน และโครงการส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 
- มาตรการพยุงราคาตลาด อาทิ โครงการสนับสนุนการใช้ยางพารา 

ที่มา :ส านกังานสถิติแห่งชาต.ิ(2565) 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร. (2565) 



   ข้าว 
ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%  ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปี ในช่วงครึ่งแรกปี 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตข้าวของโลกลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตท่ีส าคัญ ประกอบกับสต็อกข้าวของโลกลดลง ท าให้ประเทศ
ผู้น าเข้ามีความต้องการข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น   
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกร    
ขายได้ครึ่งแรก ปี 2566 คาดว่า อยู่ระหว่าง 8,829-9,028 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 3.75-6.09 (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8,510 บาท/ตัน) เน่ืองจากสต็อกข้าวของโลก
ลดลง โดยอินโดนีเซียมีสตอ็กข้าวอยู่ในระดับต่ า จึงมีความต้องการน าเข้าข้าวขาวจาก
กลุ่มประเทศอาเซียน ราคาเฉลี่ยข้าวเจ้าเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ ครึ่งแรก 
ปี 2566 คาดว่า อยู่ระหว่าง 11,898-12,079 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12-8.75 
(ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,107 บาท/ตัน) เพราะค่าเงินบาทอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท าให้
ราคาส่งออกข้าวสามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งได้ดี ประกอบกับฮ่องกงซ่ึงเป็นผู้น าเข้า
รายใหญ่มีมาตรการผ่อนคลายโรคโควิด-19 ท าให้การบริโภคข้าวจะกลับมาสู่ภาวะ
ปกติก่อนเกิดโควิด และราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปี ครึ่งแรก ปี 2566 คาดว่า     
อยู่ระหว่าง 9,937-10,418 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16-14.44 (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 
9,103 บาท/ตัน) เนื่องจากสต็อกของผู้ประกอบการลดลงจึงมีการแข่งขันรับซ้ือข้าว 

 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565) 

สถานการณ์การผลิต : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่า ปี 2565/66 ผลผลิตข้าว
โลกทั้งระบบ อยู่ที่เท่ากับ 505 ล้านตันข้าวสาร ลดลงร้อยละ 1.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงในช่วงท่ีผ่านมาของประเทศผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งในจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันเกิดปัญหาน้ าท่วมใน
ปากีสถาน ด้านสต็อกข้าวโลกปลายปีของโลก คาดว่า เท่ากับ  171.2 ล้านตัน ลดลงจาก      
ปีก่อนร้อยละ 1.38 ซ่ึงเป็นการลดลงเป็นปีท่ีสองติดต่อกัน เพราะอินเดียมีสต็อกข้าวลดลง 
ส าหรับผลผลิตข้าวทั้งหมดของไทย ปีการผลิต 2565/66 คาดว่า เท่ากับ 34.08 ล้านตัน
ข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.19 แบ่งเป็นข้าวนาปีจ านวน 26.70 ล้านตัน ลดลงจาก
ปีก่อนร้อยละ 0.39 และข้าวนาปรัง จ านวน 7.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.62 
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวยและระดับปริมาณน้ าในเขื่อนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็
ตาม หากภาวะสงครามรัสเซียและยูเครนยังคงด าเนินต่อไป อาจท าให้ผลผลิตข้าวลดลง
จากราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดับสูง  

 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565) 
 

ความต้องการ : การบริโภคข้าวโลกปี 2565/66 จะมีปริมาณ 518.1 ล้านตันข้าวสาร ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 0.12 เน่ืองจากความต้องการใช้ข้าวของจีนซ่ึงเป็นผู้บริโภคอับดับ 1 ของ
โลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลง ด้านอัตราการส่ารองข้าวสารเพื่อการบริโภคของโลก 
(Stocks to Use Ratio) อยู่ที่ระดับร้อยละ 33.04 หรือท้ังโลกมีข้าวสารส ารองเพื่อการ
บริโภคประมาณ 121 วัน ส าหรับความต้องการใช้ข้าวของไทย ปีการผลิต 2565/66 คาดว่า 
เท่ากับ 29.492 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.63 แบ่งออกเป็นใช้เพื่อการ
ส่งออก จ านวน 12.615 ล้านตัน ใช้เพื่อการบริโภค จ านวน 8.731 ล้านตัน เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆจ านวน 6.781 ล้านตัน (แยกเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวร้อยละ 60  และ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ ร้อยละ 40) และใช้ท าเมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 1.365 ล้านตัน เพราะ
สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมต่างๆ กลับมาฟื้นตัว 
รวมถึงราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ใช้ปลายข้าวทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

 
ที่มา : USDA. (2022) 

การแข่งขัน : การค้าข้าวของโลก ปี 2565/66 คาดว่า อยู่ที่ 53.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 2.3 ตามการส่งออกของอินเดีย บราซิล ปากีสถาน อุรุกวัย และสหรัฐฯ ท่ี
ลดลง คาดว่า อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก เท่ากับ 20 ล้านตัน รองลงมา คือ 
ไทย เท่ากับ 8.5 ล้านตัน และเวียดนาม เท่ากับ 7.4 ล้านตัน โดยไทยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากแนวโน้มค่าเงินบาทอยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้ ท าให้ไทยสามารถแข่งข้นด้านราคาส่งออก
ข้าวกับประเทศคู่แข่งได ้และปัญหาการขนส่งท้ังด้านการขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์ 
ค่าระวางเรือท่ีแพงเริ่มคลี่คลาย  

นโยบายรัฐ : มาตรการจ่ายเงินชดเชย อาทิ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 มาตรการช่วยเหลือทางอ้อม 
อาทิ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66  มาตรการพยุงราคาตลาด 
อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2565/66 

 



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คร่ึงแรกปี 2566 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภคสินค้าปศุสัตว์และการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์ แม้ว่ารัสเซียจะสามารถส่งออกข้าวสาลี
ได้เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง จึงอาจเกิดการจ ากัดการส่งออกสินค้าธัญพืช ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่
เกษตรกรขายได้ ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ระหว่าง 9.27 - 10.07 บาท/กก. เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 1.13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ย 9.67 บาท/กก.) เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาด าเนินได้ตามปกติ ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ และ
คาดว่าผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์จะยังคงแข่งขันรับซ้ือผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในพื้นท่ี จากความต้องการใช้วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประกอบกับในช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงท่ีปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดไม่มาก ประมาณร้อยละ 13.84 ของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท้ังหมด (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงครึ่งแรกของปี 
2566 มีทิศทางเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา 
        นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจยัและพัฒนา 
        นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์ค านวณโดยศูนย์วิจยัและพัฒนานวัตกรรม  
        ธ.ก.ส. (2565) 

สถานการณ์การผลิต : ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2565/66 คาดว่า 
จะอยู่ที่ 5.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26 จากปีการผลิตก่อน เน่ืองจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในปีการผลิตท่ีแล้วอยู่ในเกณฑ์สูงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.02 จากปีการผลิต 2563/64 
ประกอบกับการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2567 ท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
4 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา รวมถึงมาตรการ
สนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ ประกันความเสี่ยงกรณีเกิดภัยพิบัติข้าวโพดหลังนาหรือเกิด  
โรคพืช โดยรัฐบาลช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้ท้ังหมดแทนเกษตรกร (กระทรวงพาณิชย์, 
สิงหาคม 2565) จะจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น 
ความต้องการ : ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2566 คาดว่า จะอยู่ที่ 8.60 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 จากปีก่อน เน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตว์ ท าให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดอาหารสัตว์ของไทยจะขยายตัวจาก 9,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เป็น 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 ซ่ึงมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กันยายน 2565) จากอุปสงค์
การบริโภคเน้ือสัตว์ท่ีขยายตัวต่อเน่ือง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 
ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศของท่ัวโลก ท าให้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวฟ้ืนตัว 
นโยบายรัฐ : 1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2565/66 เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2567 ประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดท่ีเริ่มปลูกตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยจะจ่ายเงินส่วนต่าง ถ้าราคาข้าวโพดต่ ากว่ากิโลกรัมละ 8.50 บาท ซ่ึงมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 452,000 ราย  
                2) มาตรการช่วยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเก็บไว้ ไม่เร่งขายในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก     
เพื่อป้องกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตวต์กต่ า  
                3) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นจ านวนมากในการเป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหลายมาตรการ อาทิ สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษ โดยรัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ไร่ละไม่เกิน 
4,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 60,000 บาท และการประกันความเสี่ยงกรณีเกิดภัยพิบัติข้าวโพดหลังนาหรือเกิดโรคพืช ซ่ึงกรณีภัยพิบัติได้รับการ
ชดเชย 1,500 บาทต่อไร่ โรคพืช 750 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลเป็นผู้ช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้ท้ังหมด 172 บาทต่อไร่ แทนเกษตรกร ซ่ึงระยะเวล าการปลูกข้าวโพด
หลังนาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 มกราคม 2566  



อ้อยและน้่าตาลทราย 
ราคาอ้อย ปีการผลิต 2565/66 เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิตก่อน เนื่องจากราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ความต้องการอ้อยเพื่อ
ผลิตน้ าตาลสูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลต่อเนื่องถึงราคาอ้อย ท าให้โรงงานน้ าตาลประกันราคารับซื้ออ้อยในเกณฑ์สูง ส าหรับราคาน้่าตาลทรายดิบนิวยอร์ก 
คร่ึงแรก ปี 2566 ปรับเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคทั่วโลกทั้งการบริโภคและการใช้น้ าตาลในอุตสาหกรรมกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จึงมีการน าเข้าน้ าตาลทรายเพิ่มขึ้น  
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ ปีการผลิต 2565/66 เฉลี่ยความ
หวาน 10 ซี.ซี.เอส. คาดว่าจะอยู่ที่ 1,085.78-1,129.16 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.85 จากปีการผลิตก่อน (ราคาเฉลี่ย 1,107.48 บาท/กก.) เนื่องจากมีการประกันรับ
ซ้ืออ้อยสดท่ีราคาขั้นต่ า 1,000 บาท/ตัน ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และค่าความหวาน
ส่วนเกิน 10 ซี.ซี.เอส. อีกร้อยละ 6 ต่อ 1 ซี.ซี.เอส. ซ่ึงเป็นราคาประกันท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง
ตามทิศทางราคาน้ าตาลในตลาดโลกปี 2566 ท่ียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ราคาน้่าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 19.03-19.76  
เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ย 19.40 
เซนต์/ปอนด์)  เน่ืองจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ี   
ฟื้นตัว ประกอบกับแนวโน้มราคาน้ ามันดิบยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ท าให้ความต้องการใช้ 
เอทานอลยังคงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงงานน้ าตาลอาจเพิ่มสัดส่วนการน าอ้อยไปผลิตเอทานอล 
ท าให้ ผลผลิตน้ าตาลทรายของโลกอาจเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการที่สูงขึ้น 
ส าหรับในไทยคาดว่าการใช้อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านตัน 
เนื่องจากมีการตั้งโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ โดยจะเริ่มผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมใน    
ปี 2566 (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, มิถุนายน 2565) 

 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย (2565)  
 

 
ที่มา : ส านกัคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ค านวณโดยศูนย์วจิัยและ 
        พัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 
 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย ค านวณโดยศูนย์วิจัย 
        และพฒันานวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 

สถานการณ์การผลิต : คาดว่า พื้นท่ีเพาะปลูกอ้อยในปีการผลิต 2565/66 จะอยู่ท่ี 10.25 ล้าน
ไร่ มีปริมาณผลผลิตอ้อยออกสู่ตลาดประมาณ 106.96  ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.17 จาก
ปีการผลิต 2564/65 เน่ืองจากปริมาณฝนท่ีมากเพียงพอ ท าให้อ้อยตอเติบโตได้ดีและผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น อีกท้ังราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ท าให้โรงงานน้ าตาลเสนอ
ประกันการรับซ้ืออ้อยสดมีคุณภาพในรอบการเพาะปลูก  ปี 2565/66-2567/68 ในราคา 
1,200 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 12.63 ซี.ซี.เอส. จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีการ
ปลูกอ้อยซ่ึงจะท าให้ไทยมีผลผลิตมากขึ้น (บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากัด, 2565)  
ความต้องการ : คาดว่า ความต้องการบริโภคน้่าตาลทรายในประเทศ ปี 2566 จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53 จากปีก่อน ตามการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจในภาคการท่องเท่ียวและบริการภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 
ส าหรับปริมาณการส่งออกน้่าตาลทราย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 73.92 จากปีก่อน เน่ืองจากคาดว่าไทยจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในในปีการผลิต 
2565/66 เพิ่มขึ้นเป็น 106.96 ล้านตัน จากนโยบายส่งเสริมการตัดอ้อยสดจะท าให้มีอ้อย
สดคุณภาพเข้าหีบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตน้ าตาลต่อตันอ้อย(Yield) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2565) ประกอบกับคาดว่าการน าเข้าน้ าตาลทรายของประเทศคู่ค้า
ส าคัญจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดคู่ค้าน้ าตาลทราย
หลักของไทย คือ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และตลาดคู่ค้าใหม่ อาทิ จีน ซูดาน แทนซาเนีย 
เคนยา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ธันวาคม 2565)   
 การแข่งขัน : ไทยเป็นผู้ผลิตน้ าตาลรายใหญ่ล าดับท่ี 4 ของโลก รองจากบราซิล 
อินเดีย และอียู โดยไทยอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทราย สาเหตุจาก 1) ผลผลิตอ้อยไม่เพียงพอต่อก าลังการผลิตของโรงงาน
น้ าตาล 2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย 3) ปัญหาการอุดหนุนการส่งออก
น้ าตาลของอินเดียจะกดดันให้ราคาน้ าตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง และท าให้ไทย
เสียเปรียบในด้านการแข่งขันกับอินเดีย 4) ผู้น าเข้ารายใหญ่ท่ีสุดของไทย คือ 
อินโดนีเซีย อาจเปลี่ยนไปน าเข้าจากอินเดีย ซ่ึงอาจมีราคาต่ ากว่าไทย จากการที่
อินเดียได้รับการอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล (บริษัท ค้าผลผลิตน้ าตาล จ ากัด, 2564) 

นโยบายรัฐ : 1) มาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสด ส าหรับฤดูการผลิตปี 2565/66 ให้มี
ปริมาณอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบท้ังหมด โดยการช่วย
ลดต้นทุนการตัดอ้อยสด จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่ง
โรงงานมากขึ้น รวมท้ังเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)                    
                 2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยส าหรับบริหาร
จัดการแหล่งน้ าและซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหา PM 2.5 ปี 2565 - 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย  



มันส่าปะหลัง 

ราคามันส่าปะหลังคร่ึงแรกปี 2566 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้มันส าปะหลังของจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทยยัง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับสงครามรัสเซีย -ยูเครนที่ยืดเยื้อท าให้หลายประเทศเพิ่มการ
ส ารองธัญพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาผลผลิตมันส่าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ครึ่งแรกปี 2566 
คาดว่าอยู่ระหว่าง 2.45 - 2.59 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 จากช่วงเดียวกันของ       
ปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.39 บาท/กก.) เน่ืองจากความต้องการใช้มันส าปะหลังท้ังในและ
ต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส าหรับความต้องการใช้ในประเทศโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังได้รับประโยชน์จากมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบให้กองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงขยายระยะเวลาด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีมีส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงชีวภาพออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันท่ี 24 กันยายน 2567 จึงมีส่วนช่วยพยุงให้ราคา                
มันส าปะหลังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง (คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,กันยายน 
2565) ส่วนการส่งออกยังมีความต้องการน าเข้ามันส าปะหลังจากไทยอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะความต้องการใช้มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากจีนซ่ึงเป็น
ประเทศคู่ค้าส าคัญแล้ว ไทยยังพยายามขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ ตุรกี 
นิวซีแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย และฟิลิปปินส์ (กรมการค้าต่างประเทศ, ธันวาคม 2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.
ก.ส., ธันวาคม (2565) 

สถานการณ์การผลิต : สถานการณ์มันส่าปะหลังของไทยปีการผลิต 2565/66 คาดว่า
มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 10.11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 จากปีก่อน ให้ผลผลิต 34.75 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 จากปีก่อน และให้ผลผลิต 3,436 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.26 จากปีก่อน เน่ืองจากราคามันส าปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเน่ือง จูงใจให้
เกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูก รวมท้ังปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการเพาะปลูกอ้อยโรงงานและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีมีต้นทุนสูงเป็นมันส าปะหลังท่ีมีต้นทุนต่ ากว่า นอกจากนี้ ยังมีการ
โค่นต้นยางแก่เพื่อปรับเปลี่ยนมาปลูกส าปะหลังทดแทน ท าให้มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวและ
ผลผลิตในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น ส าหรับผลผลิตต่อไร่ท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยน้ันเกิดจาก
ปริมาณน้ าฝนท่ีเพียงพอ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา   

นวัตกรรม ธ.ก.ส., ธันวาคม (2565) 
ความต้องการ : ความต้องการใช้มันส่าปะหลังของไทย ปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน เน่ืองจากจีนซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญมีความต้องการใช้มันส าปะหลัง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสงครามรัสเซีย -ยูเครนท่ียืดเยื้อ ท าให้ในต่าง       
ประเทศเพิ่มการส ารองธัญพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดยส่วนหน่ึง
น าเข้าเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการท าอาหารสัตว์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
ธันวาคม 2565) ท้ังนี ้ข้อมูลประมาณการความต้องการใช้มันส าปะหลังจาก 4 สมาคม
มันส าปะหลัง คาดการณ์ความต้องการใช้ ปี 2566 อยู่ท่ี 45.02 ล้านตัน แบ่งเป็นความ
ต้องการใช้ในประเทศ 14.25 ล้านตัน และส่งออก 30.77 ล้านตัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร อ้างอิงจากสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย,สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิต
มันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กันยายน 2565) 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจ, ธันวาคม (2565) 

การแข่งขัน : รัฐบาลกลุ่มประเทศ CLMV ส่งเสริมการเพาะปลูกมันส าปะหลังอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเทศเหล่าน้ีเป็นท้ังคู่แข่งและคู่ค้าของไทย อาทิ ลาวท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก
มันส าปะหลังเพิ่มขึ้น มีตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และจีน มีมูลค่าการ
ส่งออกมันส าปะหลังปี 2564 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.39 เมื่อเทียบกับปี 2563 (สถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์, 2565) ส าหรับกัมพูชามีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก และ
ยังมีความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่าไทยเน่ืองจากค่าจ้างแรงงานมีราคาถูก 
นอกจากนี้ ยังต้องติดตามนโยบายการลงทุนมันส าปะหลังของจีนท่ีจะลงทุนเพาะปลูก 
และตั้งโรงงานในกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงอาจส่งผลต่อการส่งออกมันส าปะหลัง
ของไทยในอนาคต 

นโยบายรัฐ : นโยบายรัฐท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส่าปะหลัง ปี 2565/66  โดยมีมาตรการคู่ขนาน 4 
โครงการ คือ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ปี 2565/66 (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66 (3) โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง ปี 2565/66 และ (4) โครงการ
ยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลัง นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์
มันส่าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส่าปะหลัง ปี พ.ศ. 2563-2567 และ
มาตรการโรคใบด่างมันส่าปะหลัง 



   ยางพารา 
ราคายางพารา คร่ึงแรกปี 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางพาราของโลกที่เพิ่มขึ้นในประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่
และกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหม่ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ท าให้ความต้องการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของไทยยังคงพบจ านวนผู้ติดเช้ือของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับสูง อาจกดดันการส่งออกยางพาราของไทยลดลง 

สถานการณ์ด้านราคา : ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่า 
อยู่ระหว่าง 44.18–51.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.92 -23.87 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่  58.03 บาท/กก.) เน่ืองจากปริมาณ
ผลผลิตของประเทศผู้ผลิตยางพาราท่ีส าคัญของโลกและกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพารา
รายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคาน้ ามันดิบท่ีอาจทรงตัวระดับสูงแต่เริ่มมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงส่งผลให้มีความต้องการยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ประกอบกับจีนซ่ึงเป็นผู้
น าเข้ารายใหญ่ยังพบจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการส่งออกของไทย  

ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ธ.ก.ส., ธันวาคม (2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
       ธ.ก.ส., ธันวาคม (2565) 

สถานการณ์การผลิต : ปริมาณผลผลิตยางพาราของโลก ปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 
14.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.13 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของผลผลิตยางพาราของประเทศผู้ผลิตยางพาราท่ีส าคัญของโลก ได้แก่ ไทย 
(อันดับ 1) เวียดนาม (อันดับ 3) และโกตดิวัวร์ (อันดับ 4) (IRSG, 2022) ประกอบกับ
การผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพาราใหม่ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา 
เริ่มให้ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ท่ีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกยัง
ประสบปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในต้นยางส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพาราของโลก 
ส าหรับการผลิตยางพาราไทย ปี 2566 เท่ากับ 4.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 2.48 เนื่องจากต้นยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูง และสภาพอากาศ
ปี 2566 เข้าสู่ภาวะปกติ ท าให้เกษตรกรสามารถกรีดยางพาราได้  และไม่ประสบ
ปัญหาภาวะฝนตกชุกในพื้นท่ีภาคใต้ช่วงปลายปี 2565 อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยางพารา    
ประสบปัญหาการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่รุนแรงขึ้น เท่ากับ 681,632 ไร่ โดยพบ
การระบาดส่วนใหญ่ในพื้นท่ีภาคใต้ หากเป็นโรครุนแรงผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50  

ความต้องการ : ความต้องการใช้ยางพาราของโลก ปี 2566 จะอยู่ที่ 15.20 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.8 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ถุงมือยาง
ธรรมชาติของโลก คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 12-15 จากความตระหนักด้านสุขอนามัยท่ี
เพิ่มขึ้น และประชากรโลกเข้าวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนเซมิ
คอนดักเตอร์โลกในอุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มคลี่คลาย ส าหรับความต้องการใช้ยางพารา
ของไทย คาดว่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2565 แม้ได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการ
ใช้เพื่อผลิตล้อรถยนต์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเพิ่มขึ้น คาดว่า ยอดผลิตรถยนต์ปี 
2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 หรือเท่ากับ 1.9 ล้านคัน เพราะภาครัฐมีมาตรการอุดหนุนผู้ซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้าและมาตรการทางภาษี การเปลี่ยนโรคโควิด-19 เป็นโรคประจ าถิ่น ท าให้มี
การเดินทางมากขึ้น จึงมีความต้องการใช้ยางรถยนต์ในการเปลี่ยนยางล้อเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 
อย่างไรก็ตาม ราคาน้่ามันดิบมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
ท่ีอาจชะลอตัวลง การผลิตยางสังเคราะห์มีการขยายตัวร้อยละ 2.8 (IRSG, 2022) ท าให้
ความต้องการใช้น้ ามันดิบเพื่อผลิตยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ยางธรรมชาติ 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย.์ (2565) 
หมาเหตุ : ข้อมูลสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยางพาราตั้งแต่เดือนมกราคม 
2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 

การแข่งขัน : ภาวะการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ค่อนข้างรุนแรง โดยไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพารา 
เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ส าหรับการส่งออกยางพาราของไทย ปี 2566 คาด
ว่า เป็นอันดับ 1 ของโลก มูลค่าส่งออกยางพาราของไทยในปี 2566 จะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2565 ซ่ึงได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเงินบาทท่ียังอยู่ในระดับหมาะสมต่อ
การส่งออก อย่างไรก็ตาม จีนซ่ึงเป็นผู้น าเข้ายางพารารายใหญ่ของไทยยังพบจ านวนผู้ติด
เชื้ออยู่ในระดับสูงกระทบต่อการใช้ผลิตรถยนต์และล้อยางลดลง 

นโยบายรัฐ : มาตรการจ่ายเงินชดเชย อาทิ โครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 4 มาตรการพยุงราคาตลาด อาทิ 
มาตรการลดพื้นท่ีสวนยางพารา ก าหนดให้ลดพื้นท่ีสวนยางปีละ 
200,000 ไร่ โดยสนับสนุนไร่ละ 10,000 บาท มาตรการช่วยเหลือ
ทางอ้อม อาทิ มาตรการเพิ่มรายได้โดยการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนยางเพื่อทดแทนสวนยางพาราตาม
นโยบายลดพื้นท่ีสวนยางพารา 



ปาล์มน้่ามัน 
ราคาปาล์มน้่ามันคร่ึงแรกปี 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามันในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับสต็อก
น้ ามันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น จากนโยบายของภาครัฐในการ
ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน้ ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรขายได้ลดลงไม่มาก 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาผลผลิตปาล์มน้่ามันสดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้      
ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ระหว่าง 4.31-5.35 บาท/กก. ลดลงร้อยละ 53.21 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9.64 บาท/กก.) เน่ืองจากผลผลิตปาล์ม
น้ ามันในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากสภาพอากาศท่ี เอื้ออ านวยจาก
ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงท่ีผ่านมา และเป็นช่วงฤดูท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วง 
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ประกอบกับ 
สต็อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงจากปีก่อน ส่งผลท าให้ราคาน้ ามัน
ปาล์มปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐในการ
ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน้ ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ช่วง    
ไตรมาส 4 ปี 2565 ส่งผลท าให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบออกจากระบบได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ า
กว่า 20,000 ตัน/เดือน (คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.), 2565)  

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
       ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 

สถานการณ์การผลิต : ผลผลิตน้่ามันปาล์มโลกปีการผลิต 2565/66 คาดว่า เท่ากับ 
78.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 จากปีก่อน เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกปาลม์
น้ ามันรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียมีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากสภาพ
อากาศท่ีเอื้ออ านวย ประกอบกับราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงจูงใจให้
เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวของ
มาเลเซียเริ่มคลี่คลาย ท าให้ผลผลิตน้ ามันปาล์มของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น (คณะกรรมการ
น้ ามันปาล์มของมาเลเซีย, 2022) ส าหรับผลผลิตปาล์มน้่ามันของไทยในครึ่งปีแรก 2566 
เท่ากับ 9.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06  จากปีก่อน เน่ืองจากปริมาณน้ าฝนท่ี
เอื้ออ านวยจากปรากฏการณ์ลานีญา  (กรมอุตุนิยมวิทยา,2565)  ในช่วงปลายปี 2565 – ต้น
ปี 2566 ส่งผลดีต่อช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน ท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก
ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 มากกว่าในช่วงเดียวกันของปกี่อน  

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา   

นวัตกรรม ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 
ความต้องการ : ความต้องการน้่ามันปาล์มของตลาดโลกในปี 2566 คาดว่า เท่ากับ 
76.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.40 เน่ืองจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่คลี่คลาย ซ่ึงอาจกระทบต่ออุปทานน้ ามันพืชในตลาดโลก 
โดยเฉพาะน้ ามันเมล็ดทานตะวัน ส่งผลให้ความต้องการน้ ามันปาล์มท่ีเป็นสินค้า
ทดแทนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบาย Zero-COVID ของจีนในปี 2566 
ท าให้ความต้องการน้ ามันปาล์มของโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเษตร, 2565) ส าหรับความต้องการใช้น้่ามันปาล์มของไทยครึ่งแรกปี 2566  
คาดว่าเท่ากับ 1.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน       
(กรมการค้าภายใน, 2565)  เน่ืองจากนโยบายของรัฐในการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสม
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน้ ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ส่งผลให้ยังมีความต้องการใช้น้ ามัน
ปาล์มในประเทศ (คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.), 2565)  

 
ที่มา: กรมการค้าภายใน.ค านวณโดยศูนย์วิจยัและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส., 
ธันวาคม 2565   

การแข่งขัน : การค้าน้่ามันปาล์มของโลกในปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 50.80 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 2.95 จากปีก่อน เน่ืองจากความต้องการน้ ามันปาล์มของโลกปรับตัว
ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว จากปัญหาเงินเฟ้อในหลายประเทศ 
ประกอบกับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของผู้ผลิตหลัก ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย 
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม จีนซ่ึงเป็นประเทศผู้น าเข้าน้ ามันปาล์มอันดับ 2 ของโลก 
มีแนวโน้มน าเข้าน้ ามันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-
19 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของ
โลกปรับตัวดีขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 

นโยบายรัฐ : นโยบายรัฐท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (1) มาตรการจ่ายเงินชดเชย 
ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ปี 2565/66 (2) 
โครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มให้ได้ 150,000 ตัน/เดือน เพื่อลด
ผลผลิตส่วนเกินปี 2565 และขยายระยะเวลาโครงการถึงเดือนมีนาคม 2566 
(3) มาตรการควบคุมการน าเข้าน้ ามันปาล์มจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
ห้ามน าเข้าน้ ามันปาล์มทางบกและ (4) มาตรการด้านพลังงานในการปรับเพิม่
สัดส่วนการผสมน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ในน้ ามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 คาดว่า
ภาครัฐจะด าเนินต่อเน่ืองจากปี 2565 



สุกร 
ราคาเฉลี่ยสุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้่าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไปที่เกษตรกรขายได้ครึ่งแรกปี 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากผลผลิตสุกรในประเทศมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเพราะสถานการณ์ โรค ASF ในสุกร สามารถควบคุมได้ในวงพื้นท่ีจ ากัด อย่างไรก็ตาม ภาระต้นทุนการผลิตสุกรยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ 
เน่ืองจากมีปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหารสัตว์น้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ  จึงท าให้ราคาเน้ือสุกรในประเทศท่ีเกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงไม่มาก 
สถานการณ์ด้านราคา ราคาผลผลิตสุกรสดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ครึ่งแรกปี 2566      
คาดว่าอยู่ระหว่าง 90.45 - 93.95 บาท/กก. ลดลงร้อยละ 1.17 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 95.07 บาท/กก.) เน่ืองจากผลผลิตสุกรในประเทศ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีจ านวนสุกรอยู่ท่ี 17.47 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 จากปีก่อน 
เน่ืองจากปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ให้อยู่ใน       
วงพื้นท่ีจ ากัดได้และจ านวนแม่พันธุ์สุกรท่ีเพิ่มขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตสุกรยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ เน่ืองจากมี
ปริมาณวัตถุดิบน้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับค่าบริหารจัดการ ค่าแรงงาน 
ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20  ซ่ึงกระทบต่อผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น (สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, 
2565) ซ่ึงจะมีผลท าให้ราคาเน้ือสุกรในประเทศท่ีเกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงไม่มากนัก 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 

สถานการณ์การผลิต : ผลผลิตสุกรของโลก ปีการผลิต 2566 คาดว่า เท่ากับ 
110.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 จากปีก่อน เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ท่ี
ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม ได้ขยาย
การเลี้ยงสุกรพร้อมกับมีมาตรการควบคุมการระบาดของโรค ASF ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประกอบกับสหรัฐอเมริกา บราซิล และเม็กซีโก มีการขยายการผลิตตามความ
ต้องการของตลาดโลก จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2565) จึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส าหรับผลผลิต
สุกรของไทยในปี 2566 เท่ากับ 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 จากปีก่อน
เนื่องจาก จ านวนแม่พันธุ์สุกรท่ีเพิ่มขึ้น จากการท่ีปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์
โรค ASF ในสุกรให้อยู่ในวงพื้นท่ีจ ากัดได้ ประกอบกับการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การกลับมาเลี้ยงสุกรรอบใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา   
นวัตกรรม ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 

ความต้องการ : ความต้องการสุกรของโลกปี 2566 คาดว่า เท่ากับ 110.02 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 จากปีก่อน เน่ืองจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีคลี่คลายในหลายประเทศ ได้ออกนโยบายกระตุ้นภาคการท่องเท่ียว 
การบริการ และการบริโภค โดยเฉพาะประเทศท่ีนิยมบริโภคเน้ือสุกร อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป ส่งผลท าให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรของโลกเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ส าหรับความต้องการสุกรของไทยปี 2566 คาดว่า 
เท่ากับ 1.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66  จากปีก่อน (กรมการค้าภายใน, 2565) ตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นการ
บริโภคและการท่องเท่ียวในประเทศ อาทิ โครงการไทยเท่ียวไทย เฟส 5 (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2565) ส่งผลท าใหค้วามต้องการเน้ือสุกรในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 

 
ที่มา: กรมการค้าภายใน.ค านวณโดยศูนย์วิจยัและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส., 
ธันวาคม 2565   

การแข่งขัน : การค้าเนื้อสุกรของโลกในปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 10.50 ล้านตัน ลดลง          
ร้อยละ 1.59 จากปีก่อน เน่ืองจากจีนซ่ึงเป็นประเทศผู้น าเข้าเน้ือสุกรหลักลดลง จากปริมาณ
ผลผลิตในประเทศท่ีสูงขึ้นเพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการในประเทศ ซ่ึงคาดว่าจีนจะมี
ผลผลิตสุกรอยู่ท่ี 52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.96 (USDA, 2565) ส าหรับ         
การส่งออกเนื้อสุกรของไทย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เน่ืองจากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีนและสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา มีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากมีการฟื้นตัวของผลผลิตในประเทศเพื่อนบ้านหลังสถานการณ์การระบาดของโรค 
ASF คลี่คลาย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 

นโยบายรัฐ : นโยบายรัฐท่ีส าคัญ ประกอบด้วย (1) นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบน าเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรจากต่างประเทศ       
(2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไทยเท่ียวไทยเฟส 5  (3) มาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกรฉบับทบทวน เป็นมาตรฐานบังคับ 
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหรือฟาร์มสุกรท่ีมีสุกรขุนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป หรือ
มีสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป เข้าสู่มาตรฐาน GAP ช่วยให้มีระบบการ
ป้องกันโรคท่ีเข้มแข็งขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะโรคระบาดต่างๆ รวมท้ังปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน 



กุ้งขาวแวนนาไม 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ครึ่งแรกปี 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการบริโภคในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของรายได้และ
การท่องเท่ียว ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกกุ้งท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการน าเข้าของประเทศคู่ค้าส าคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน โดยเฉพาะ
จีนท่ีเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การบริโภคของจีนทยอยฟื้นตัวและคาดว่าจะผ่อนคลายมาตรการน าเข้าสินค้าทะเล
แช่แข็ง ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมได้เพ่ิมขึ้น 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. ที่เกษตรกรขายได้ 
ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ระหว่าง 158.18 - 171.64 บาท/กก.  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ย 164.91 บาท/กก.) เนื่องจากก าลังซื้อในประเทศ
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตัว และการท่องเท่ียวท่ีฟื้นตัวชัดเจนในช่วง High 
Season ของประเทศไทย (พฤศจิกายน 2565-เมษายน 2566) ส่งผลให้ความต้องการ
บริโภคกุ้งปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการน าเข้ากุ้งของประเทศคู่ค้าส าคัญคาดว่าจะ
สูงขึ้น โดยเฉพาะจีนท่ีเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ท าให้การบริโภคสินค้าอาหาร
กลับมาฟื้นตัวได้ดี และสหรัฐอเมริกา ท่ีภาวะเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงและการจ้างงานท่ี
เพิ่มขึ้น จะท าให้ก าลังซ้ือของประชาชนสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น (ส านักข่าวอินโฟเควสท์, 
ธันวาคม 2565) ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการส่งออกกุ้งของไทย และท าให้ราคากุ้งปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565)  
  
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กรมประมง ค านวณโดยศูนยว์ิจยัและพัฒนา
นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจยัและพัฒนา 
        นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 

สถานการณ์การผลิต : ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม  ปี 2566 คาดว่า จะอยู่ที่ 
300,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 จากปีก่อน เนื่องจากคาดว่าราคาต้นทุนปัจจัยการ
ผลิตกุ้งอาจปรับลดลงจากการยกเว้นมาตรการควบคุมการน าเข้าข้าวสาลีของ
บริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งในปี 2566 (ฐานเศรษฐกิจ, ธันวาคม 2565) ประกอบกับแรง
สนับสนุนจากการบริโภคกุ้งในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว
และการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งท่ีคาดว่าจะขยายตัวตามความต้องการบริโภคของ
ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น จะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม  
ความต้องการ : ปริมาณการส่งออกกุ้งของไทย ในปี 2566 คาดว่า จะอยู่ที่ 83,844 ตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 จากปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ได้คลี่คลายลง ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวฟื้นตัว ส่งผลให้ มี      
ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งของตลาดต่างประเทศ ประกอบกับยังมีตลาดส่งออกท่ีมี
ศักยภาพสูง คือ อสิราเอลท่ีมีความต้องการบริโภคสูง จึงเป็นโอกาสท่ีจะเพิ่มการส่งออกไป
ยังตลาดในกลุ่มตะวันออกกลาง (กรมประมง, 2565) นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากค่าระวางระหว่างประเทศและตู้คอนเทนเนอร์ ในปี 2566 ท่ีคาดว่าจะปรับลดลง 
ท าให้สามารถรองรับการขนส่งได้มากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, ตุลาคม 2565) จะส่งผลดี
ต่อการส่งออกกุ้งไทย ส าหรับการบริโภคกุ้งในประเทศ ปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม
ก าลังซ้ือในประเทศ และการฟื้นตัวของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน จะท าให้นักท่องเท่ียวจีนเดินทางเข้าไทยได้ 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในปี 2566 อาทิ เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5    
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหาร ท าให้ความต้องการบริโภคกุ้งปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
การแข่งขัน : ปี 2566 ไทยมีนโยบายเร่งด่วนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศ ใน
พื้นท่ี 35 จังหวัดท่ีมีการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยตั้งเป้าท่ีปริมาณ 400,000 ตัน (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, ธันวาคม 2565) คาดว่าจะท าให้ไทยกลับมามีศักยภาพการผลิต   
กุ้งทะเลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตกุ้งของไทยยังเผชิญกับความท้าทายใน    
การส่งออกหลายประการ ดังน้ี 1) เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็น
อันดับหน่ึง และราคากุ้ งหน้าฟาร์มต่ ากว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆ รวมท้ังไทย              
2) เวยีดนามมีความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EVFTA) ซ่ึงจะส่งผลให้สินค้ากุ้ง
ของเวียดนามส่งออกไปสหภาพยุโรปได้มากขึ้น 3) การผลิตกุ้งในประเทศไทยอาจ
พบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง ท าให้ผลผลิตกุ้งเสียหายไม่คุ้มทุนต่อการเพาะเลี้ยง 
เกษตรกรอาจต้องจับกุ้งก่อนก าหนดท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า 

นโยบายรัฐ : นโยบายเร่งด่วนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศ ในพื้นท่ี 35 
จังหวัด โดยตั้งเป้าปี 2566 ไว้ท่ี 400,000 ตัน ท้ังน้ี กรมประมงได้ด าเนินงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อการ
บริหารแบบรอบด้าน ครอบคลุมการก าหนดแผนเชิงรุก นโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกร กรณีความเสี่ยงต่างๆ การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดกุ้ง 
การปรับปรุงพันธุ์กุ้งทะเล การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตกุ้งทะเล 
การฟื้นฟูพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเสื่อมโทรมร่วมกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร การส่งเสริมและหาช่องทางการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อรองรับผลผลิตกุ้งทะเลท่ีเพิ่มขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
ธันวาคม 2565) 



โคเนื้อ 
ราคาโคเนื้อครึ่งแรกปี 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการบริโภคในประเทศ และการส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ท่ีคลี่คลาย รวมถึงการเปิดประเทศของจีน จะท าให้การท่องเท่ียวไทยเริ่มฟื้นตัว ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย และความต้องการบริโภคเน้ือโค 

สถานการณ์ด้านราคา : ราคาโคเนื้อเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่า
อยู่ระหว่าง 98.22-100.85 บาท/กก.  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 จากช่วงเดียวกันของ       
ปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 99.72 บาท/กก.) เนื่องจากความต้องการบริโภคโคเนื้อทั้งใน
และต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท่ีคลี่คลาย ท าให้มี
นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีนท่ี
เป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มส าคัญของไทย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเท่ียว อาทิ ร้านอาหาร มีความต้องการใช้เนื้อโคมากขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลาย
นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน จะท าให้ธุรกิจห้างร้านในประเทศจีนกลับมาด าเนินการได้
ตามปกติ ส่งผลดีต่อความต้องการบริโภคเน้ือโค เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกโคเน้ือ
มีชีวิตของไทยผ่านลาวไปยังจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2566 ลาวมีโควตาการส่งออกโค
และกระบือจ านวน 500,000 ตัว นอกจากนี้ เวียดนามยังมีความต้องการบริโภคเนื้อโค
เพิ่มขึ้นด้วย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา              
นวัตกรรม ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 

สถานการณ์การผลิต : สถานการณ์โคเนื้อของไทยปีการผลิต 2566 คาดว่ามีจ่านวน  
1.50 ล้านตัว มีน้่าหนักซาก 251,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.96 จากปีก่อนเน่ืองจากความ
ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส   
โควิด-19 คลี่คลาย ท าให้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ 
รวมถึงภาครัฐมีโครงการท่ีช่วยสนับสนุนการเลี้ยงโคเน้ือ และการขยายตลาดส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม โดยจีนต้องการน าเข้าโคเน้ือจากลาวปีละ 500,000 
ตัว เป็นโอกาสท่ีดีของเกษตรกรไทยในการส่งออกโคผ่านประเทศลาวได้เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี 
โรคระบาดลัมปีสกินเริ่มลดความรุนแรง จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเน้ือ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565) 

 
ที่มา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา   

นวัตกรรม ธ.ก.ส., ธันวาคม 2565 
ความต้องการ : ความต้องการบริโภคโคเนื้อในตลาดโลกปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 56.85 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 0.20 จากปกี่อน เน่ืองจากผู้บริโภครายใหญ่ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปมีความต้องการบริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม จีนยังมีความต้องการบริโภคเน้ือโค 10.33 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 จากปกี่อน ส าหรับประเทศไทย โคเน้ือท่ีผลิตได้จะใช้บริโภคใน
ประเทศร้อยละ 97 โดยปี 2566 คาดว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีคลี่คลาย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธันวาคม 2565)
ประกอบกับการเปิดประเทศของจีนด้วยการยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ
ท่ีจะเริ่มต้นในวันท่ี 8 มกราคม 2566 จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียวของประเทศไทย เป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ ปี 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ี 25 ล้านคน        
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2565) ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาคบริการ โรงแรม และ
ร้านอาหาร ท าให้มีความต้องการบริโภคเน้ือโคเพิ่มขึ้น 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2565) 

การแข่งขัน : อุตสาหกรรมโคเน้ือไทยมีข้อได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ
มีปริมาณมาก แต่จากการท่ีไทยยังไม่สามารถเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยได ้ท าให้ไม่
สามารถส่งออกโคเน้ือมีชีวิตไปยังจีนได้โดยตรง จึงท าให้โคเน้ือจะต้องถูกกักตรวจโรคท่ีลาว
ก่อนส่งออกไปจีน ซ่ึงจีนก าหนดให้โคน าเข้าต้องเป็นลูกผสมอเมริกันบราห์มันหรือยุโรปทุก
สายพันธุ์ น้ าหนัก 350-400 กิโลกรัมและอายุไม่เกิน 4 ปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
ธันวาคม 2565) ลาวจึงเป็นท้ังคู่ค้าและคู่แข่งของไทย ซ่ึงมีความได้เปรียบจากรถไฟความเร็ว
สูงจีน-ลาว ท าให้ค่าขนส่งไปยังจีนลดลง อย่างไรก็ตาม โคเน้ือส่วนใหญ่ของลาวเป็นโคพันธุ์
พื้นเมือง ซ่ึงมีโคท่ีตรงตามคุณสมบัติของจีนเพียง 70,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14 ของ     
ความต้องการท้ังหมด จึงเป็นโอกาสท่ีดีของโคเน้ือไทย (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ธันวาคม 2565) 

นโยบายรัฐ : โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 (ปี 2559-2566) 
และโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (ปี 2560-2567) สนับสนุน
สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยตลอดโครงการ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนจัดซ้ือแม่พันธุ์ 
ปรับปรุงโรงเรือน และแปลงพืชอาหารสัตว์ และโครงการโคบาลบูรพา         
(ปี 2560 - 2566) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ าซากในจังหวัดสระแก้ว โดย
ปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกมาเป็นปศุสัตว์ นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเน้ือรองรับ FTA ปี 2563-2570 เพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิต โคเน้ือเพื่อรองรับความต้องการบริโภคในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน และโครงการเมืองปศุสัตว์  



 
ทุเรียน 

สถานการณ์ด้านราคา : ราคาทุเรียนเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ครึ่งแรกปี 2566 
คาดว่าอยู่ระหว่าง 110.20 - 117.56 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 จากช่วง
เดียวกันของปี 2565 (ราคาเฉลี่ย 109.84 บาท/กก.) เน่ืองจากความต้องการ
บริโภคทุเรียนภายในประเทศและการส่งออกท่ียังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเริ่มคลี่คลาย ท าให้ประชาชน
กลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศของจีนซ่ึงเป็น
ตลาดหลักของทุเรียนไทย จะท าให้ด่านศุลกากรจีนผ่อนคลายมาตรการตรวจหา
เชื้อโควิดบนบรรจุภัณฑ์และสินค้าทุกชนิด เป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของไทย
ท าให้คาดว่าราคาทุเรียนมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ถึง 200 บาท/กก. อย่างไรก็ตาม     
ความเสี่ยงของทุเรียนไทยยังมีหลายประการ ได้แก่ การพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไป 
ต้นทุนการผลิตสูง ประสิทธิภาพในการผลิตต่ า และขาดการแปรรูป (ศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2565) 
 
สถานการณ์การผลิต : ครึ่งแรกปี 2566 ผลผลิตทุเรียนจากภาคตะวันออกคาดว่า
จะอยู่ที่ 756,465 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยออกสู่ตลาด
มากท่ีสุดในเดือนเมษายน ส าหรับผลผลิตทุเรียนท้ังปี 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ี 1.49 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.80 จากปีก่อน เน่ืองจากท่ีผ่านมาราคาทุเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรเร่งบ ารุงรักษาต้นพันธุ์ ประกอบกับทุเรียนท่ีขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกในปี 2561 เริ่มให้ผลผลิต (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 
 
ความต้องการ : ความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศ ปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 
500,555 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.76 จากปีก่อน เน่ืองจากความนิยมบริโภคและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการจากต่างประเทศท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกส าคัญ ซ่ึงไทยยังมีส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณร้อยละ 90 ท้ังนี้ การปลูกทุเรียนในมณฑลกวางตุ้งของจีนท่ีเริ่ม
เก็บผลผลิตได้จะยังไม่ส่งผลต่อความต้องการของทุเรียนไทยมากนัก เน่ืองจากเป็น
โครงการน าร่อง มีพื้นท่ีเพาะปลูกเพียง 41.66 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย, 2565) แต่ทุเรียนไทยอาจได้รับผลกระทบจาก   
การส่งออกทุเรียนของประเทศคู่แข่งท่ีคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในจีนมากขึ้น 
จากความนิยมทุเรียนพันธุ์มูซานคิงของมาเลเซีย และเวียดนามท่ีได้รับอนุญาตให้
ส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนได้ (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย, 2565) 

 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัย 
       และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 
 
 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2565)  

  



ล่าไย 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาเฉลี่ยล่าไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A ที่เกษตรกร
ขายได้ ครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ระหว่าง 18.56-20.12 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.75 จากปีก่อน (ราคาเฉลี่ย 19.21 บาท/กก.) เน่ืองจากจีนมีประกาศผ่อนคลาย
มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ท าให้ตลาดซ้ือขายผลไม้และการขนส่งด าเนินการได้เป็น
ปกติ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกลับมาฟ้ืนตัวท าให้ไทยสามารถส่งออกล าไยไป
จีนได้สะดวกขึ้น เพื่อรองรับกับก าลังซ้ือและความต้องการบริโภคของคนจีน 
ประกอบกับในช่วงปลายปีถึงต้นปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-กุมภาพันธ์ 
2566) เป็นช่วงฤดูหนาวท่ีจีนน าเข้าล าไยมากท่ีสุด เนื่องจากล าไยมีฤทธิ์ร้อนท าให้
ผู้บริโภคจีนนิยมบริโภคล าไยเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงฤดู
หนาว อีกท้ังในเดือนมกราคมตรงกับเทศกาลตรุษจีน ชาวจีนจะใช้ล าไยเป็นผลไม้
มงคลในเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ท าให้ความต้องการน าเข้าล าไยจากไทยยังคง
เพิ่มขึ้น  
 
สถานการณ์การผลิต : ปริมาณผลผลิตล่าไย ปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.64 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.70 จากปีก่อน โดยผลผลิตล่าไยช่วงครึ่งแรกของปี 2566 
คาดว่าจะอยู่ที่ 407,272 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.81 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 
(ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) เนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น และ
ปริมาณน้ าท่ีเพียงพอในช่วงท่ีล าไยติดดอก (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) ท าให้ต้นล าไย
ติดผลและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยฤดูหนาวของประเทศไทยเริ่มในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2565 จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซ่ึงจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีท่ีแล้ว       
(กรมอุตุนิยมวิทยา, ตุลาคม 2565) ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ท่ีคลี่คลาย ท าให้
การขนส่งด าเนินการได้เป็นปกติ และอาจท าให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในสวนล าไย
ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตล าไยปรับลดลงตามไปด้วย ท าให้เกษตรกรมีความมั่นใจ
ในการบ ารุงรักษาต้นล าไยมากขึ้น  
 
ความต้องการ : ปริมาณส่งออกล่าไยสดของไทย ในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 
442,210 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 จากปีก่อน ส่าหรับปริมาณการส่งออกล่าไย
อบแห้ง คาดว่าจะอยู่ที่ 132,877 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 จากปีก่อน เนื่องจาก
คาดว่าจีนจะน าเข้าล าไยสดจากไทยเพิ่มขึ้น เพราะคุณภาพล าไยไทยเป็นท่ียอมรับ
และชื่นชอบของชาวจีน (ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้, 2565) 
ประกอบกับธุรกิจตลาดค้าส่งผลไม้ของจีนกลับมาด าเนินการได้เป็นปกติ ต้นทุนค่า
ขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์คาดว่าจะปรับลดลง รวมถึงก าลังซ้ือและการบริโภคของจีน
ปรับตัวดีขึ้นหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 
ตลอดจนไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพล าไยและการตรวจสอบ
ศัตรูพืช เพื่อการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและการส่งออกล าไยให้ปลอดจากเพลี้ย
แป้งในโรงคัดบรรจุล าไย (กรมวิชาการเกษตร, พฤศจิกายน 2565) เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้น าเข้าล าไยของไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกล าไยของไทย 
นอกจากน้ี ไทยได้ยื่นขอเปิดตลาดล าไยไปยังประเทศอื่นเพิ่มเติม อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสในการส่งออกล าไยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น  

 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา    
       นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 
 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจัยและพัฒนา    
       นวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 

ที่มา: ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ ค านวณโดย 
       ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. (2565) 
 

 
 
 

 
 



สับปะรด 

สถานการณ์ด้านราคา :  ราคาสับปะรดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้  ครึ่งแรกปี 
2566 คาดว่าอยู่ระหว่าง 6.14 - 7.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6.50 บาท/กก.)  เน่ืองจากคาดว่าปริมาณ
ผลผลิตสับปะรดในปี 2566 มีแนวโน้มลดลง จากปัญหาต้นทุนการผลิตอย่าง
ปุ๋ยเคมีและค่าจ้างแรงงานท่ีปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคามันส าปะหลัง ในป ี
2565 ท่ีผ่านมาในเกณฑ์ดีและมีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยกว่าการผลิตสับปะรด 
ส่งผลท าให้ในปี 2566 เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการผลิตจากปลูกสับปะรดเป็น      
มันส าปะหลังแทน ท้ังน้ี ตลาดโลกยังคงมีความต้องการสับปะรดกระป๋องและ     
น้ าสับปะรดเพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ท่องเท่ียว และร้านอาหาร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ซ่ึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย 
 
สถานการณ์การผลิต : ผลผลิตสับปะรดครึ่งแรกปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 1.00 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.66 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก เกษตรกร
ได้ลดพื้นท่ีเพาะปลูก จากปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ประกอบกับเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการบ ารุงรักษาและมี
ความกังวลต่อภาวะการขาดทุน จึงลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ภาพรวม
ผลผลิตท้ังประเทศลดลง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 
 
ความต้องการ: ความต้องการสับปะรดของโลกในปี 2566 อยู่ที่ 2.33 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 จากปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ความต้องการสับปะรด
กระป๋องและน้ าสับปะรดในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว และ
ร้ านอาหาร จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ในหลายประ เทศ               
(The International Trade Centre (ITC), 2022) ส าหรับความต้องการ
สับปะรดของไทยในปี 2566 อยู่ท่ี 1.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นก่อนร้อยละ 1.20 จากปี
ก่อน     (กรมศุลกากร, 2565) โดยแบ่งใช้ในโรงงานแปรรูปสับปะรดส าหรับส่งออก
ไปต่างประเทศ อยู่ท่ี 1.18 ล้านตัน และใช้เพื่อบริโภคในประเทศอยู่ท่ี 0.50 ล้าน
ตัน (สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป, 2565)  
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   ถั่วเหลือง 
สถานการณ์ด้านราคา : ราคาถั่วเหลืองคละที่เกษตรกรขายได้ ครึ่งแรกปี 2566 
คาดว่า อยู่ระหว่าง 18.95–19.29 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37-2.13 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่  18.88 บาท/กก.) เน่ืองจากความต้องการ     
ถ่ัวเหลืองเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น
ท าให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันรับซ้ือถั่วเหลืองภายในประเทศ จากภาวะสงคราม
รัสเซียและยูเครนท่ียังคงยืดเยื้อ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรหลักของโลก 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ยังคงตึงตัวในปี 2566  

 

 
สถานการณ์การผลิต : ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองทั่วโลก ปี 2566 คาดว่าอยู่ที่ 
390.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.83 จากปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศ                 
ท่ีเอื้ออ านวย ท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น ได้แก่ บราซิล 
สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา ซ่ึงมีผลผลิตถั่วเหลืองรวมกันร้อยละ 80 ของปริมาณ
ผลผลิตท้ังหมด ส าหรับการผลิตถั่วเหลืองไทย ปี 2566/67 เท่ากับ 22,252 ตัน 
ลดลงร้อยละ 2.40 จากปีก่อน เน่ืองจากการปรับขึ้นของค่าจ้างแรงงานและ         
การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 

 

 

ความต้องการ : ความต้องการใช้ถั่วเหลืองของทั่วโลก ปี 2565/66 จะอยู่ที่ 
329.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.70 เพราะความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมสกัดน้ ามันถั่วเหลืองของบราซิลและจีนเพิ่มขึ้น ส าหรับความต้องการใช้
ถั่วเหลืองของไทย ปี 2566 คาดว่า เท่ากับ 3.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จาก
ปีก่อน โดยมีสัดส่วนการน าเข้าถั่วเหลืองประมาณร้อยละ 99 การใช้ผลผลิตถั่วเหลือง
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 1 โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันถั่วเหลือง    
ร้อยละ 75.02 ส่วนท่ีเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์       
ร้อยละ 24.94 และร้อยละ 0.04 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ธันวาคม 2565 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณโดยศูนยว์ิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ธันวาคม 2565 



เอกสารอ้างอิง 
 

กรมการคา้ต่างประเทศ (2565). คต. เผยส่งออกมันส่าปะหลัง 6 เดือนหลังดีมานด์ยังพุ่งต่อเนื่อง คาด ปี 65 ส่งออก 11 ล้าน
ตัน 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ. สบืค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 จาก https://www.dft.go.th/th-
th/NewsList/News-DFT/Description-News-DFT/ArticleId/23660/23660 

กรมการคา้ภายใน (2565). ความต้องการใช้น้่ามันปาล์มของไทย สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก
https://agri.dit.go.th/index.php/department_doc/3 

กรมประมง (2565). สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565.สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 256 จาก
https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/Monthly%20report/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0
%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%209%20%E0%B9%80%E
0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%2065%20.pdf 

กรมอุตุนิยมวิทยา. (2565). การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญา. สืบค้นวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.tmd.go.th/index.php 

กรมวิชาการเกษตร (2565). กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สวนและล้งส่งออกล่าไยภาคตะวันออก  
ลุยแก้ปัญหาเพลี้ยแป้ง  คุมเข้มมาตรฐานส่งล่าไยไปจีน. สืบค้นวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.doa.go.th/th/?p=46737 

กระทรวงพลังงาน (2565). ประชมุคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
คร้ังท่ี 4/2565.  สืบค้นวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 จาก https://www.eeco.or.th/th/news/555 

กระทรวงพาณิชย์ (2565). ประกันรายได้ปี 4 อุ้มเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2565  
จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1022330 

……………………... (2565). มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร. สืบค้นวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
จาก https://www.moc.go.th/th 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(2565). นโยบายของภาครัฐเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://intelligencecenter.tat.or.th 

……………………... (2565). ททท.ฝันปี 2566 นักท่องเท่ียวพุ่ง 25 ลา้นคน.สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.thairath.co.th/business/economics/2572571 

กระทรวงอุตสาหกรรม (2565). กระทรวงอุตฯ เผยฤดูหีบอ้อย 2565/66 ราคาไม่ต่่ากว่าตันละ 1,000 บาท.  
สืบค้นวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จากhttps://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1036386 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2565). ตลาดอาหารสัตว์ 3 แสนล้าน เสนอยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยึด  
5 แนวทางสวัสดิการสัตว์. สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58969 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2565). ลุยฟื้นผลผลิตกุ้งทะเล เป้า 4 แสนตันปี 66 สอดรับนโยบายนายกฯ  
“ไทยเป็นครัวโลก”. สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019530 

……………………………………….(2565). กระทรวงเกษตรลุยฟื้นผลผลติกุ้งทะเล เป้า 4 แสนตันปี 66 จาก 2.5  
แสนตันปี 64 รักษาอันดับหนึ่งในห้าของโลก. สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/112312 

………………………………………..(2565). สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร. สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
 จาก https://www.moac.go.th/service_all-agriculture_situation 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(2565). ยืดเวลาเอทานอล-ไอโอดีเซลปรับตัวก่อนกองทุนน้า่มันฯหยุดชดเชย. 

สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 จาก https://thaipublica.org/2022/09/offo-native-ad-28-09-2565/ 

https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/Monthly%20report/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%209%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%2065%20.pdf
https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/Monthly%20report/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%209%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%2065%20.pdf
https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/Monthly%20report/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%209%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%2065%20.pdf
https://www.tmd.go.th/index.php
https://www.moc.go.th/th
https://intelligencecenter.tat.or.th/
https://www.moac.go.th/service_all-agriculture_situation


คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (2565). นโยบายปรับสูตรไบโอดีเซล  สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.eppo.go.th/index.php/th/ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (2022). การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในจีน. สืบค้นวันท่ี 20 
ธันวาคม 2565 จาก http://en.nhc.gov.cn 

ฐานเศรษฐกิจ (2565). คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ไฟเขยีว 7  
บริษัทอาหารกุ้ง น่าเข้าข้าวสาลี 1.3 แสนตัน ปี 2566. สืบค้นวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/550681 

ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ (2022). ภาวะเงินเฟ้อของญี่ปุ่น สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2565  จาก 
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/23/business/economy-business/oecd-sticks-slower-
growth-2023-upgrading-japan-outlook/ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). ค่าเงินบาท ปี 2565. สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565  
  จาก https://www.bot.or.th 
บริษัท ค้าผลผลติน้ าตาล จ ากดั (2564). ส่งออกน้่าตาลอ่วม ร่วงแรงสุดรอบกว่า 10 ปี สวนทางราคา 

ตลาดโลกพุ่ง. สืบค้นวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จากhttps://www.thansettakij.com/columnist/492573 
บริษัท ไทยชูการ์ มลิเลอร์ จ ากัด (2565). โรงงานน้่าตาลเสนอประกันราคารับซ้ืออ้อย 1,200 บาทต่อตัน 

อ้อย 3 ปี. สืบค้นวันท่ี 13 ธันวาคม 2565. จาก https://www.thansettakij.com/economy/513005 
ประชาชาติธุรกิจ (2565). ฟันธงค่าระวางเรือ ปี’66 ขาลง สภาผู้สง่ออกชี้ สัญญาณฟลีตเรือโต 3.8%.  

สืบค้นวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 จาก https://www.prachachat.net/economy/news-1097554 
ประชาชาติธุรกิจ (2565). ปตท.-กฟผ. บูสต์เศรษฐกิจ เทงบฯลงทุน 2.5 แสนล้าน ป’ี66. สืบค้นวันที่ 18  

ธันวาคม 2565 จาก https://www.prachachat.net/economy/news-1159838 
ฝ่ายวิจัยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จ ากัด (2565). เศรษฐกิจโลกปี 2023 : ปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน.  

สืบค้นวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 จาก https://www.bangkokbiznews.com/finance/investment/1039378 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ (2565). รายงานสถานการณ์ตลาดล่าไยสดและ 

ล่าไยอบแห้งในประเทศจีน คร่ึงแรกของปี 2565. สืบค้นวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.opsmoac.go.th/shanghai-situation_price-files-441691791801 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2565). ส่งออกน้่าตาลทรายไทย ปี 66. สืบค้นวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Sugar-FB-29-12-2022.aspx 

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย (2565). จับชีพจรทุเรียนไทย จะโดนโค่นบัลลังก์หรือไม่? หลังศึกแย่งชิงตลาดจีนดุเดือด. สืบค้น
วันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จาก https://www.prachachat.net/finance/news-1101327 

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. โคเนื้อสัญชาติลาว. สืบค้นวันท่ี 22 ธันวาคม 2565 จาก
https://www.youtube.com/watch?v=Mhiwtig-Y8w 

………………………………………….(2565). ส่องอนาคตทุเรียนไทยในตลาดโลก. สืบค้นวันท่ี 22 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=HB2Ed5axTZ4 

สมาคมธนาคารไทย (2565). สมาคมธนาคารไทย แจ้งสิ้นสุดมาตรการลดเงินน่าส่งเข้ากองทนุฟื้นฟฯู  
กลับเข้าสู่อัตรา 0.46% ต่อป.ี สบืค้นวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/63216 

สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย (2565). ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.thaifeedmill.com 

สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรูป(2565). ความต้องการสับปะรดของไทย สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://thaifood.org/main/statistic/ 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาต ิ(2565). สถานการณ์สินค้าสุกรและแนวโน้ม ปี 2566 สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.swinethailand.com 

https://www.eppo.go.th/index.php/th/
http://en.nhc.gov.cn/
https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/550681
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/23/business/economy-business/oecd-sticks-slower-
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/23/business/economy-business/oecd-sticks-slower-
https://www.bot.or.th/
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Sugar-FB-29-12-2022.aspx
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/63216
https://www.thaifeedmill.com/
https://www.swinethailand.com/


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (2565). สรท. มองส่งออกไทยปี’66 โตแผ่ว เหลือ 2% อาหารยังเป็นพระเอก. สืบค้นวันท่ี 
18 ธันวาคม 2565 จาก https://www.prachachat.net/economy/news-1128984 

ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (2565). คาด ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% รับความหวังเงินเฟ้อใกล้แตะระดับพีก. สืบค้นวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 
จาก https://www.infoquest.co.th/2022/258803 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (2565). ส่งออกน้่าตาลดันราคาอ้อย อานิสงค์วิกฤติอาหาร-บาทอ่อน. สืบค้น
วันท่ี 13 ธันวาคม 2565 จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/1011965 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ(2565). สัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตร สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx 

ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2565). รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3/2565. สืบค้นวันท่ี 18 
ธันวาคม 2565 จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=QGDP_report 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.(2565). ดัชนีราคาสินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร. สืบคน้วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.oae.go.th/view 

………………………………………….(2565). ปฏิทินสินค้าเกษตรที่ส่าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2565/66.  
สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/calendar.pdf 

หอการค้าไทยในจีน (2565). คุมเซมิคอนดักเตอร์ได้ครองโลก. สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.thansettakij.com/blogs/tech/537729 

BBC News ไทย (2565).รัสเซีย ยูเครน : นานาชาติพ่ึงพาน้่ามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากแค่ไหน. สืบค้นวันท่ี 14 
ธันวาคม 2565 จาก https://www.bbc.com/thai/international-61256655 

China Briefing (2022). นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิจนี  
สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก https://www.china-briefing.com/ 

CNBC (2022).Why everyone thinks a recession is coming in 2023.สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 จาก 
https://www.cnbc.com/2022/12/23/why-everyone-thinks-a-recession-is-coming-in-2023.html 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (2022). WORLD ECONOMIC OUTLOOK REPORT OCTOBER  
2022.  สืบค้นวันท่ี 17 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic- 
outlook-october-2022 

International Rubber Study Group. (2022). Rubber Industry Report. สืบค้นวันท่ี 22  
ธันวาคม 2565 จาก www.rubberstudy.org 

National Weather Service. (2022). Oceanic Nino Index. สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 
จาก https://origin.cpc.ncep.noaa.gov 

Oil-price.net. (2022). Crude Oil and Commodity Prices.  สืบค้นวันท่ี 21 ธันวาคม 2565 
จาก http://www.oil-price.net 

REUTERS.(2022). U.S. consumer spending, inflation rise moderately amid rate hikes.สืบค้นวันท่ี 25 
ธันวาคม 2565 จาก https://www.reuters.com/markets/us/us-consumer-spending-inflation-slow-
november-2022-12-23/ 

SCB Economic Intelligence Center (2565). มุมมองเศรษฐกจิปี 2022-2023 ณ ไตรมาส 4 ป 2022.  
สืบค้นวันท่ี 17 ธันวาคม 2565 จาก  
https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/8671/gfw8u95mv8/Full-report-Outlook- 
Q4-2022.pdf 

Stanford University. (2022). Economic Policy Uncertainty Index.  
สืบค้นวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 จาก https://www.policyuncertainty.com/ 

https://www.prachachat.net/economy/news-1128984
https://www.bangkokbiznews.com/business/1011965
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx
https://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/calendar.pdf
https://www.thansettakij.com/blogs/tech/537729
https://www.china-briefing.com/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-
http://www.oil-price.net/
https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/8671/gfw8u95mv8/Full-report-Outlook-
https://www.policyuncertainty.com/


Trading Economics (2022). การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 จาก 
https://tradingeconomics.com/japan/indicators 

U.S. Department Of Agriculture. (2022). Rice Outlook. สืบค้นวันที่ 17 ธันวาคม 2565  
จาก www.ers.usda.gov 

………………………………………………...... (2022). Grain World Markets and Trade. สืบค้นวันท่ี  
30 ธันวาคม 2565 จาก www.ers.usda.gov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/japan/indicators
http://www.ers.usda.gov/


ภาคผนวก 

 

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2566 

สมมติฐาน Best Case Base Case Worst Case 
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%) 3.0 2.7 2.2 
ราคาน้ ามันดิบ (ดอลลารส์หรัฐ/บาร์เรล) 84 90 102 
จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 29.94 25.95 17.96 
อัตราเงินเฟ้อ (%) 2.2 2.7 3.6 
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลารส์หรัฐ) 32.24–33.24 33.25–35.15 35.16–36.16 

 
1/ กรณีดีที่สุด (Best Case) เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 จากภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย–ยูเครน                
ที่มีความตึงเครียดน้อยลง ท าให้แนวโน้มราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง  โดยคาดว่าราคาน้ ามันดิบจะ
ลดลงมาอยู่ที่ 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ประกอบกับคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตั วได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน              
จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด ท าให้ปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการผลิตคลี่คลาย และ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ประมาณ 29.94 ล้านคน ประกอบกับความเช่ือมั่น
ของนักลงทุนท่ีปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าตลาดการเงินไทยมากขึ้น เป็นผลให้เงินบาทมีแนวโน้ม
แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 32.24–33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับเศรษฐกิจเกษตร มีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพภูมิอากาศที่
เอื้ออ านวย ปริมาณน้ าฝนที่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยระดับปริมาณน้ าในเขื่อนทั่วประเทศจากช่วงที่ผ่านมายังมากกว่า       
ร้อยละ 80 ของความจุ ท าให้มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง  ท าให้
ปริมาณสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่กลับมาเป็นปกติและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความ
ต้องการสินค้าเกษตรจากต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 
2/ กรณีฐาน (Base Case) เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ร้อยละ 2.7 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจน
ขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริโภค โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินท่ีตึงตัวเร็วพร้อมกันท่ัวโลกและเงินเฟอ้ที่
ยังคงเร่งตัวสูงขึ้น ซึ่งจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ยูโรโซน สหรัฐอเมริกา แต่คาด
ว่าการถดถอยจะไม่รุนแรง เนื่องจากสถานะการเงินของภาคเอกชนและการฟื้นตัวของตลาดแรงงานยังเข้มแข็งพอรองรับ
ได้ (World Economic Outlook Report October IMF, 2022) ส่งผลให้การส่งออกของไทยยังสามารถขยายตัวได้ แต่
เป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และยัง   คาดว่าสงครามระหว่างรัสเซีย–ยูเครน ยังคงยืดเยื้อแต่จะไม่รุนแรงมาก     
ท าให้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานลดลง ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
ประกอบกับจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid ส่งผลให้เงินเฟ้อโลกคาดว่าจะชะลอตัวลงในช่วงปลายปี 2566    
จากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเริม่ปรับลดลง รวมถึงปัญหาอุปทานคอขวดที่ทยอยคลี่คลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
น าเข้าสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนของไทย นอกจากน้ี จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของไทยและจีน 
ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และนักท่องเที่ยวจีน  ส่งผลให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 25.95 ล้านคน นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และดุลบัญชี
เดินสะพัดที่คาดว่าจะกลับมาเกินดุลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นผลให้
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจาก  ปีก่อน อยู่ท่ี 33.25–35.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับเศรษฐกิจเกษตร มีปัจจัย
สนับสนุนจากสภาพภูมิอากาศที่เข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณน้ าในเขื่อนทั่วประเทศเพียงพอต่อการเพาะปลูก ท าให้ปริมาณ
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 จะยังคงมีปรากฏการณ์ลานีญาที่ท าให้ปริมาณน้ าฝน
มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังและกาแฟ แต่ในภาพรวมสภาพภูมิอากาศยังส่งผลดี



ต่อการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น แม้ว่าความต้องการสินค้าเกษตรของต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว แต่แนวโน้มต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากปัญหาโซ่อุปทานที่คลี่คลาย จึงคาดว่าจะท าให้รายได้ใน
ภาคเกษตรยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี 
 
3/ กรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ลดลงที่ร้อยละ 2.2 จากภาวะสงครามที่รุนแรงและ
ยืดเยื้อไปจนถึงปลายปี 2566 ท าให้อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดว่าราคาน้ ามันดิบ
จะอยู่ที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับปี 2565 ส่งผลให้วิกฤตพลังงานในยูโรโซนทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้
ธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มจะด าเนินนโยบายการเงินตึงตัวมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง 
ซึ่งจะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และหากจีนไม่สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ตามเป้าหมาย จะท าให้จีนกลับมาใช้มาตรการ Zero Covid อีกครั้ง ประกอบกับปัญหาภาค
อสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ยังมีหนี้ในระดับสูง จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวลง ท าให้ปัญหาอุปทานคอขวดมี
แนวโน้มฟื้นตัวล่าช้า และหากมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เดลทาครอน ซึ่งจะกระทบต่อการเดินทาง
ท่องเทีย่ว จึงคาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ 17.96 ล้านคน เป็นผลให้ค่าเงินบาท
มีแนวโน้มอ่อนค่า อยู่ที่ 35.16–36.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับปี 2565 ส าหรับเศรษฐกิจเกษตร อาจได้รับ
ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2566 ท าให้ปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในหลายพื้นที่ 
อาจท าให้สินค้าเกษตรส าคัญได้รับความเสียหาย รวมทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวได้ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงมาก ประกอบกับการบริโภคในประเทศยังมีข้อจ ากัดจากจ านวนนักท่องเที่ยว
ทีเ่พิ่มขึ้นไม่มาก ส่งผลให้รายได้ในภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง 
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