
นํ�าตาลทรายดิบ 
(เซนต์/ปอนด)์

 

ก.พ.  66ม.ค. 66

  9,637

 9,645-9,748 
 

(0.08%-1.15%) 

สถานการณ์ราคาสนิค้าเกษตรประจาํเดือนมกราคม 2566 และคาดการณ์เดือนกมุภาพนัธ ์2566
แน

วโ
นม้

รา
คา
เพ
ิ �มข

ึ�น

BAAC RESEARCH AND INNOVATION DEVELOPMENT CENTER

แนวโนม้ราคาลดลง

 13,258 

  13,344-13,607 
 

(0.65%-2.63%)

11.07 

  11.09-11.20 

 

(0.18%-1.17%)

ปาล์มนํ�ามนั
(บาท/กก.)

โคเนื�อ
(บาท/กก.)

42.87 

43.46-43.71 

 

(1.38%-1.96%) 

ก.พ.66ม.ค.66

19.70

19.28-19.65 

 
(0.25%-2.13%)

ขา้วเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
(บาท/ตัน)

มนัสาํปะหลัง
(บาท/กก.)

กุ้งขาวแวนนาไม
70 ตัว/กก. (บาท/กก.)

สกุร
100 กก. ขึ�นไป (บาท/กก.)

4.31 

 4.61–5.11 

 

 (6.96%-18.56%) 

101.03 

103.25-105.40 

 

(2.19%-4.32%) 

98.52

 98.70-99.50 

 

(0.18%-0.99%) 

ขา้วเปลือกเจา้ความชื�น 15%
(บาท/ตัน)

ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิ 
(บาท/ตัน)

ความต้องการขา้วหอมมะลิจากไทยของสหรฐัฯ  
        เพิ�มขึ�น เนื�องจากภาวะสงครามรสัเซยี-ยูเครนยงัคงยดืเยื�อ    
         สง่ผลให้สหรฐัฯลดพื�นที�การปลกูขา้วและปรบัเปลี�ยนไป
         ปลกูขา้วสาลีเพิ�มขึ�น 

ความต้องการจากผู้ประกอบการเพิ�มขึ�น เพื�อเพิ�มระดับ
        สต็อกขา้วเหนียวที�ลดลงในชว่งก่อนหนา้นี�

ความต้องการใชย้างพาราทั�วโลกเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะจนี มกีาร
ปรบัลดนโยบายการควบคมุไวรสัโควดิ-19 
ราคานํ�ามนัดิบมแีนวโนม้ปรบัตัวเพิ�มขึ�น จงึมคีวามต้องการใช้
ยางธรรมชาติทดแทนการใชย้างสงัเคราะห์ 

ความต้องการใชม้นัสาํปะหลังทั�งในและต่างประเทศยงัคง
เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง โดยเฉพาะการสง่ออกไปจนีที�ต้องการใช ้  
 มนัสาํปะหลังเพื�อผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย ์รองรบั 
 การเป�ดประเทศของจนี ที�คาดวา่อาจมคีนติดโควดิเพิ�มขึ�น

ความต้องการบรโิภคกุง้ในประเทศเพิ�มขึ�นเพราะนกัท่องเที�ยว
จนีเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวในไทย  ประกอบกับมกีารเป�ดด่าน
ของจนีและยกเลิกการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ในอาหารแชเ่ยน็
แชแ่ขง็ 
ผลผลิตกุง้ทางภาคใต้อาจได้รบัผลกระทบจากฝนตกหนกั
ทําให้กุง้ได้รบัความเสยีหาย สง่ผลให้ผลผลิตกุง้ลดลง

อยูใ่นชว่งฤดกูาลหีบอ้อยของไทย ป�การผลิต 2565/66    
 ที�คาดวา่จะมผีลผลิตเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 16.17 จากป�ก่อน
ผลผลิตอ้อยของบราซลิเพิ�มขึ�น และโรงงานนํ�าตาลของ
บราซลิเนน้นาํอ้อยไปผลิตนํ�าตาลจากการที�ราคาเอทานอล    
ตํ�ากวา่ราคานํ�าตาล 

ป�จจยัสนบัสนนุจากโครงการเราเที�ยวด้วยกัน   เฟส 5 
 คาดวา่ จะสง่ผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที�ยวและกําลัง
ซื�อของประชาชน ทําให้ความต้องการบรโิภคเนื�อโคที�จะ
เพิ�มขึ�นตามไปด้วย

             ความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยีและยูเครนยงัคงยดืเยื�อ ประกอบกับการเป�ดประเทศของจนี ทําให้ราคาสนิค้าเกษตร 
 กลุม่พชือาหารมแีนวโนม้เพิ�มขึ�น ได้แก่ ขา้วโพดเลี�ยงสตัว ์และมนัสาํปะหลัง ขณะที�กลุม่ปศุสตัว ์ได้แก่  โคเนื�อ กุง้ขาว-      
 แวนนาไม สกุร ได้รบัป�จจยัสนบุสนนุจากการที�นกัท่องเที�ยวจนีเดินทางเขา้มาในไทย  และภาครฐัมนีโยบายโครงการ           
 เราเที�ยวด้วยกัน เฟส 5  ชว่ยกระตุน้การบรโิภคเนื�อสตัวเ์พิ�มขึ�น 

ยางพารา
(บาท/กก.)

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

 10,571 

 10,712-11,108 

 

(1.33%-5.08%)

2.68 

2.73-2.83 

 

(1.87%-5.60%) 

ความต้องการขา้วขาวจากประเทศคู่ค้าเพิ�มขึ�น โดย
เฉพาะอินโดนีเซยีและอิรกั อยา่งไรก็ตาม ค่าเงินบาท  
 มแีนวโนม้แขง็ค่าขึ�น สง่ผลให้ราคาสง่ออกขา้วของ
ไทยแขง่ขนักับประเทศคู่แขง่ยากขึ�น

เป�นเดือนที�มผีลผลิตออกสูต่ลาดนอ้ยที�สดุเพยีงรอ้ยละ 0.87 
ภาวะสงครามรสัเซยี-ยูเครนยงัยดืเยื�อ ทําให้ทั�วโลกยงัคง
เผชญิกับป�ญหาการขาดแคลนธญัพชื ทําให้ความต้องการใช้
ขา้วโพดเลี�ยงสตัวใ์นประเทศมแีนวโนม้เพิ�มขึ�น

การสง่ออกนํ�ามนัปาล์มของไทยมแีนวโนม้เพิ�มขึ�นจากการที�
อินโดนีเซยีมนีโยบายปรบัเพิ�มสว่นผสมในไบโอดีเซลเพิ�มขึ�น 
การปรบัขอ้กําหนดบงัคับผูส้ง่ออกนํ�ามนัปาล์มของอินโดนีเซยี
ลดการสง่ออกจาก 8 สว่นเป�น 6 สว่น และขายในประเทศ           
 1 สว่นในชว่งเดือนกมุภาพนัธ ์2566 
ราคาต้นทนุค่าอาหารสตัวม์แีนวโนม้ปรบัตัวเพิ�มสงูขึ�น จาก
ผลกระทบของภาวะสงครามระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน ประกอบ
กับต้นทนุค่าไฟฟ�าปรบัตัวสงูขึ�น สง่ผลทําให้ราคาเนื�อสกุร

        ที�เกษตรกรขายได้ปรบัตัวสงูขึ�น

165.00

 165.80-167.65 

 

(0.48%-1.61%) 



Research and Innovation Development Center     
 
 
 
 
1.ข้าว 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผูส้่งออกข้าวไทย 

ที่มา: FAO (January, 2023) 
 
ราคาข้าวเฉลี่ยเดือนมกราคม 2566 
 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ 9,637 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน       
ร้อยละ 5.6 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้ 13,258 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ  
3.0 และราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 10,571 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.7 ราคา F.O.B.   
ข้าวขาว 5% เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 11.7 ราคา F.O.B. ข้าวหอมมะลิเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.6 และ
ราคา F.O.B. ข้าวเหนียวขาวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.7 ด้านราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% 
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับราคาข้าวเวียดนามและราคาข้าวอินเดีย ราคาข้าวไทยในตลาดโลกระดับคุณภาพ 25% เพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกับราคาข้าวเวียดนาม ราคาปากีสถาน และราคาข้าวอินเดีย  

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

       (http://xms2/datacenter/wp-datacenter และ https://www.gosmartfarmer.com) 

http://xms2/datacenter/wp-datacenter%20และ
https://www.gosmartfarmer.com/
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สถานการณ์ข้าว 

ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีสต็อกข้าวคงเหลืออยู่ในระดับต่ า จึงมี
การน าเข้าข้าวจากประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ิมขึ้น จ านวน 500,000 ตัน เพ่ือรักษาระดับสต็อกข้าวให้อยู่ที่ 1-1.5      
ล้านตัน และสามารถรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศได้ (Reuter, 2023) และอิรักซึ่งเป็นผู้น าเข้าข้าวอันดับ 
1 ของไทยยังคงน าเข้าข้าวจากไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ปี 2566 อิรักจะน าข้าวจากไทยไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านตัน 
ประกอบกับค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.85 หรือเท่ากับ 33.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2566) จากการที่สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ดี 
ท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงร้อยละ 
0.25 ในช่วงปลายเดือนนี้ ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2564 ส าหรับราคาข้าวส่งออกของประเทศคู่แข่ง พบว่า ราคาข้าวเวียดนามในตลาดโลกระดับคุณภาพ 5% และ
ระดับคุณภาพ 25% เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศเริ่มลดลงและความต้องการข้าวจากประเทศคู่ค้า
เพ่ิมข้ึน อาทิ ฟิลิปปินส์เป็นผู้น าเข้าข้าวอันดับ 1 ของเวียดนาม ยังคงภาษีน าเข้าข้าวที่ร้อยละ 35 และจีนผู้น าเข้าข้าว
อันดับ 2 ได้ยกเลิกนโยบายปลอดโควิด-19 และเปิดพรมแดนกับเวียดนามอีกครั้ง ราคาข้าวอินเดียในตลาดโลกระดับ
คุณภาพ 5% และระดับคุณภาพ 25% เพิ่มขึ้น เพราะความต้องการข้าวจากประเทศคู่ค้าเพ่ิมขึ้นโดยมีคู่ค้ารายใหม่
เพ่ิมข้ึน อาทิ คิวบา บังคลาเทศ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวยังคงมีราคาต่ ากว่าราคาข้าวของไทยและเวียดนาม (สมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทย, 2566) 

สถานการณ์ล่าสุด อินโดนีเซียได้ประกาศรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวของไทยจ านวน 2 
รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพข้าวไทยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและจะช่วยขยายตลาดการส่งออกข้าวชนิดดังกล่าวของไทยเข้ าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้ดีขึ้น นอกจากนี้      
ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นท่ีเพาะปลูกข้าวทั้ง 2 ชนิดได้เพ่ิมข้ึน (กระทรวงพาณิชย์, 2566) 
 

คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้     
จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.08-1.15 อยู่ที่ราคา 9,645-9,748 บาท/ตัน เนื่องจากความต้องการข้าวของประเทศ     
คู่ค้ายังมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ อินโดนีเซีย อิรัก อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอาจท าให้ความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาส่งออกข้าวของไทยลดลง และผู้ประกอบการอาจเลื่อนการรับค าสั่งซื้อข้าวจากประเทศคู่ค้าออกไปจาก
ความกังวลต่อภาวะขาดทุนจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้จะ
เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน ร้อยละ 0.65-2.63 อยู่ที่ราคา 13,344-13,607 บาท/ตัน เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคง
ยืดเยื้อส่งผลให้ข้าวสาลีมีราคาเพ่ิมขึ้น ท าให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้น าเข้าข้าวหอมมะลิรายใหญ่ของไทยลดพ้ืนที่การปลูก
ข้าวและปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวสาลีเพ่ิมข้ึน จึงมีความต้องการข้าวหอมมะลิจากไทยเพ่ิมขึ้น และราคาเฉลี่ยข้าวเปลือก
เหนียวเมล็ดยาวที่เกษตรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.33-5.08 อยู่ที่ราคา 10,712-11,108 บาท/ตัน 
เนื่องจากมีความต้องการจากผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมระดับสต็อกข้าวเหนียวที่ลดลงในช่วงก่อนหน้านี้  
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     จัดท ำโดย  กลุ่มงำนวิจัยเศรษฐกิจ  
 
 

 
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร วิเครำะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดือนมกราคม 2566 
 รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 11.07 บำท/กก. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.65 
จำกเดือนก่อน 
           รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ควำมชื้นเกินกว่ำ 14.5% ที่เกษตรกรขำยได้ 8.16 บำท/กก. ลดลงร้อยละ 4.34 
จำกเดือนก่อน 
           รำคำขำยส่งในตลำดกรุงเทพฯ ที่โรงงำนอำหำรสัตว์รับซื้อ 13.41 บำท/กก. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.71 จำกเดือนก่อน 
 
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

รำคำเฉลี่ยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขำยได้ในเดือนมกรำคม 2566 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกเดือนก่อน 
เนื่องจำกผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลำดน้อยลงในช่วงปลำยฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ควำมต้องกำรใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
ผลิตอำหำรสัตว์ยังมีต่อเนื่องตำมกำรฟ้ืนตัวของกำรบริโภคและกำรส่งออกสินค้ำปศุสัตว์ 

ปัจจุบันผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในไร่ หรือข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนำ ประมำณร้อยละ 75 มีกำรเก็บเกี่ยวข้ำวโพด 
สดอ่อนที่อยู่ในช่วงอำยุ 90-117 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นข้ำวโพดก ำลังสะสมธำตุอำหำรและน้ ำหนักในเมล็ดเพ่ือให้มี    
ควำมสมบูรณ์และน้ ำหนักเต็มที่ในช่วงเริ่มสุกแก่ ดังนั้น กำรที่ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ท ำกำรเก็บเกี่ยวเร็วในช่วงอำยุ
ดังกล่ำวจึงท ำให้มูลค่ำผลผลิตลดลงถึงไร่ละ 3,500-4,000 บำท เนื่องจำกเมล็ดไม่สมบูรณ์เต็มที่ เมล็ดแตกเสียหำยเวลำ
เก็บเกี่ยว และธำตุอำหำรในเมล็ดต่ ำ โดยเมล็ดมีโปรตีนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 จำกที่ควรจะมีโปรตีนในเมล็ดข้ำวโพด
ประมำณร้อยละ 7-8 ซึ่งเมื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์จะท ำให้อำหำรสัตว์มีคุณภำพต่ ำลง นอกจำกนี้       
หำกเก็บเกี่ยวข้ำวโพดช่วงสดอ่อน ควำมชื้นจริงในเมล็ดสูงถึงร้อยละ 36-50 ท ำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงในกำรอบลดควำมชื้น    

 
บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์รำคำพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

                                                  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท ์02-586-8855 ต่อ 4564 
       (http://xms2/datacenter/wp-datacenter และ https://www.gosmartfarmer.com) 

 

http://xms2/datacenter/wp-datacenter%20และ
https://www.gosmartfarmer.com/
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มำกขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย จะเห็นว่ำกำรเก็บข้ำวโพดสดอ่อนสร้ำงควำมเสียหำยทั้งระบบ 
และท ำให้ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มวลรวมของประเทศลดลงมำกถึง 4-5 แสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำยรวม 5-6 
พันล้ำนบำท ถ้ำรวมต้นทุนจำกกำรที่ต้องใช้พลังงำนเพ่ืออบลดควำมชื้นที่เพ่ิมขึ้น และมูลค่ำควำมเสียหำยจำกอำหำรสัตว์
คุณภำพต่ ำลงอำจท ำให้มีมูลค่ำเสียหำยทั้งระบบสูงถึง 10,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนกำรณ์ตลำดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มี
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จำกเมียนมำเข้ำมำในไทยทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร โดยปริมำณคำดกำรณ์ขนส่งทำงเรือ
เบื้องต้นประมำณ 80,000 ตัน ผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือตรัง และท่ำเรือระยอง แต่คำดว่ำจะยังไม่กระทบต่อรำคำ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ  ท ำให้คำดว่ำรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์จะยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบ
อำหำรสัตว์อ่ืนๆ อำทิ รำคำข้ำวท่อน อยู่ที่ 14.30 บำท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่ำรำคำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรอำหำรสัตว์ยังคงมีควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง (สมำคมกำรค้ำพืชไร่, 22 มกรำคม 
2566) 

 
คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ธ.ก.ส. คำดว่ำ ราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5%  
ที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.18-1.17 อยู่ที่ราคา 11.09-11.20 บาท/กก. เนื่องจำก
เป็นเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.87 ของปริมำณผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2566) ส่วนผลผลิตข้ำวโพดหลังนำปี 2566 คำดว่ำจะออกสู่ตลำดในช่วงกลำงเดือนมีนำคม และ
ออกสู่ตลำดมำกในเดือนเมษำยนและพฤษภำคม (สมำคมกำรค้ำพืชไร่ , มกรำคม 2566) ประกอบกับสถำนกำรณ์
สงครำมรัสเซีย-ยูเครนในช่วงต้นปี 2566 ยังยืดเยื้อจำกปีก่อนและมีควำมขัดแย้งรุนแรงเพ่ิมขึ้น ท ำให้ทั่วโลกยังคงเผชิญ
กับปัญหำกำรขำดแคลนธัญพืช อำทิ ข้ำวสำลี ข้ำวโพด เมล็ดทำนตะวัน ข้ำวบำร์เลย์ (ส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ, มกรำคม 2566) ส่งผลให้รำคำน ำเข้ำสินค้ำธัญพืชผลิตอำหำรสัตว์ยังคงสูงขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำรใช้
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

 
 



Research and Innovation Development Center  
    

 

 

 
 
3. อ้อยโรงงาน 
 

  
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาน ้าตาลทรายดิบเดือนมกราคม 2566 
 ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์ก (สัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาปิด ณ วันที่ 23 
ธันวาคม 2566) อยู่ที ่19.70 เซนต์/ปอนด ์(14.23 บาท/กก.) ลดลงร้อยละ 4.28 จากเดือนก่อน  
 ราคาอ้อยโรงงาน ฤดูกาลผลิตปี 2565/66 อยู่ที่ 1,069.00 บาท/ตัน ลดลงร้อยละ 9.64 จากเดือนก่อน 
 
สถานการณ์อ้อยและน ้าตาลทราย 

ราคาเฉลี่ยน  าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กในเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอินเดีย
จะพิจารณาอนุญาตการส่งออกน  าตาลทรายเพ่ิมเติมในเดือนมกราคม และคาดการณ์น  าตาลส่วนเกินทั่วโลกในปี 
2565/66 จะเพ่ิมขึ น จากการผลิตน  าตาลในภาคกลาง-ภาคใต้ของบราซิลในปี 2566/67 และการผลิตน  าตาลของ
อินเดียทีเ่พ่ิมขึ น ส่งผลให้อุปทานน  าตาลทรายในตลาดปรับเพิ่มขึ น 

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย (กอน.) ได้จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในการดูแลชาวไร่อ้อย
ตลอดจนอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทรายทั งระบบ รวมทั งเร่งเแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผา
อ้อย รายละเอียดดังนี  1) การก าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2564/65 เฉลี่ยทั่วประเทศ ที่ราคา 1,106.40 
บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. ซึ่งเพ่ิมขึ นจากราคาอ้อยขั นต้น ฤดูการผลิตปี 2564/65 ที่ราคา 
1,070 บาท โดยการก าหนดราคาดังกล่าวจะท าให้ชาวไร่อ้อยมีรายรับเพิ่มขึ น 36.40 บาท/ตันอ้อย และผลตอบแทน
การผลิตและจ าหน่ายน  าตาลทรายที่ราคา 474.17 บาท/ตันอ้อย 2) ก าหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี 
2565/66 เป็นร้อยละ 0 ซึ่งข้อมูลตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 
32 ล้านตันอ้อย และในจ านวนนี เป็นอ้อยที่ถูกลักลอบเผาประมาณ 9.2 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.73 
ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั งหมด โดยพื นที่ 5 จังหวัดที่เผาอ้อยสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 1.2 ล้านตัน อุดรธานี 0.78 
ล้านตัน กาฬสินธุ์ 0.76 ล้านตัน ขอนแก่น 0.66 ล้านตัน และสุพรรณบุรี 0.57 ล้านตัน จากตัวเลขสัดส่วนการลักลอบ
เผาที่เพ่ิมขึ น  ถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤติ ทั งสถานการณ์ด้านสภาพอากาศท่ีได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้ 
ซึ่งกระทบกับสุขภาพประชนชนและภาคการท่องเที่ยวโดยตรง และยังเป็นตัวเลขที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่ามีชาวไร่และ

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

       (http://xms2/datacenter/wp-datacenter และ https://www.gosmartfarmer.com) 
 

http://xms2/datacenter/wp-datacenter%20และ
https://www.gosmartfarmer.com/


Research and Innovation Development Center  
    

 

 

โรงงานน  าตาลจ านวนหนึ่งที่ไม่ให้ความร่วมมือในมาตรการลดการเผาอ้อย ดังนั น กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการกับเกษตรกร
ชาวไร่ที่ลักลอบเผาและโรงงานน  าตาลที่สนับสนุนการเผา (กระทรวงอุตสาหกรรม, 17 มกราคม 2566) 

 
คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยน ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กจะปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อน ร้อยละ 0.25-2.13 อยู่ที่ราคา 19.28-19.65 เซนต์/ปอนด์ (13.93-14.20 บาท/กก.) เนื่องจาก
อยู่ในช่วงฤดูกาลหีบอ้อยของไทย (ระหว่างเดือนธันวาคม 2565-เมษายน 2566) คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี
การผลิต 2565/66 ประมาณ 106.96  ล้านตัน เพ่ิมขึ นร้อยละ 16.17 จากปีการผลิตก่อน ประกอบกับคาดว่า
ผลผลิตอ้อยในภาคกลางและใต้ของบราซิลจะเพ่ิมขึ นอยู่ในช่วง 590-600 ล้านตัน และโรงงานน  าตาลของบราซิลจะ
เน้นน าอ้อยไปผลิตน  าตาลจากการที่ราคาเอทานอลต่ ากว่าราคาน  าตาล (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย,     
20 มกราคม 2566) ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน  าตาลในตลาดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
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4. ยางพารา 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคายางพาราเดือนมกราคม 2566   
 ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 42.87 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
0.14 ราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบที่ประมูล ณ ตลาดหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ 47.75 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน
ร้อยละ 0.38 และราคายางพาราแผ่นรมควัน ชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ เท่ากับ 56.89 บาท/กก. เพ่ิมข้ึนจาก       
เดือนก่อนร้อยละ 0.05 
 
สถานการณ์ยางพารา            
 ราคาเฉลี่ยของยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ลดลง ได้รับปัจจัย
กดดัน 3 ประการ (1) ราคายางพาราล่วงหน้าตลาดโตเกียว (TOCOM) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
ความกังวลของนักลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าฯต่อจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนซึ่งเป็นผู้บริโภค
ยางพาราอันดับ 1 ของโลก (Business Recorder, 2023) โดยจ านวนผู้เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ของจีน ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 มากถึง 60,000 คน (2) ความต้องการ
น าเข้ายางพาราของจีนลดลง โดยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางพาราของจีนชะลอการซื้อ
ยางพาราเพ่ือเตรียมหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ (3) ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน
ร้อยละ 3.85 หรือเท่ากับ 33.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันราคาส่งออก
ยางพาราในตลาดโลก เพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจากการที่สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมอัตรา   

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
                                             โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. โทรศัพท์ 02-586-8855 ต่อ 4565 
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เงินเฟ้อได้ดีและไทยมีการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 
1.50 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวและ         
การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน และด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
มีแนวโน้มลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังทรงตัวในระดับสูง และมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อ
ด้านอุปสงค์ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2566) อย่างไรก็ตาม ราคายางพารายังมี
ปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น (น้ ามันดิบใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ซึ่งเป็น
สินค้าทดแทนยางธรรมชาติ) เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจีนปรับลดนโยบายการควบคุมไวรัสโควิด-19 และเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 คาดว่า 
ความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของจีนจะเพ่ิมขึ้น 0.51 ล้านบาร์เรลต่อวัน (บริษัทไทยออยล์ จ ากัด มหาชน, 
2566) 
 สถานการณ์ล่าสุด ภาครัฐมีนโยบายยกระดับผู้ประกอบการยางพาราด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้นและสะดวกขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพ่ือช่วยลดต้นทุนทาง
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและที่ เกี่ยวเนื่องให้สามารถปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียว
หรือขยายธุรกิจเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของโลกได้ รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างครบวงจร
และส่งเสริมสินค้า/การบริหารจัดการตามแนวคิด BCG ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการส่งออกสินค้า
ยางพาราของไทย โดยความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทาง
เรือแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคาร  
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย SMEs (www.thaigov.go.th, 2023) 
 
คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566   
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยยางพาราแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน ร้อยละ 1.38-1.96 อยู่ที่ราคา 43.46-43.71 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการใช้ยางพารา   
ทั่วโลกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าอันดับ 1 ของไทยมีนโยบายปรับลดนโยบายการควบคุมไวรัสโควิด-
19 ประกอบกับราคาน้ ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของจีนซึ่งเป็น  
ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลกเพ่ิมข้ึน จึงมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออกยางพารา     
ของไทยในตลาดโลก 
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5. มันส ำปะหลัง 
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะหโ์ดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 

รำคำมันส ำปะหลังเดือนมกรำคม 2566 
 ราคาเฉลี่ยหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ 2.68 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.08 
 ราคาเฉลี่ยมันเส้นส่งออก (F.O.B.) 8.85 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.91 
 

สถำนกำรณ์มันส ำปะหลัง 
 ราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้เดือนมกราคม 2566 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน แม้ว่าจะเป็น
ช่วงต้นฤดูกาลผลิตที่มีหัวมันส าปะหลังออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น และคาดว่าจะมีปริมาณมันส าปะหลังอยู่ที่ 6.61 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของผลผลิตปีเพาะปลูก 2565/66 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มกราคม 
2566) แต่จากความต้องการใช้มันส าปะหลังของจีนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง เพ่ือน าไปผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์
รองรับการผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นมา ที่คาดว่าหลังจากผ่อน
คลายมาตรการแล้วจะมีจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนเพ่ิมขึ้น จึงต้องเพ่ิมก าลังการผลิตแอลกอฮอล์ ส่งผลให้
ความต้องการใช้มันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันส าปะหลังในตลาดจีน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.21 เมื่อเทียบกับปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 (กรมการค้าต่างประเทศ, มกราคม 2565) ท าให้
ราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
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คำดกำรณ์รำคำในเดือนกุมภำพันธ์ 2566 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่ารำคำเฉลี่ยมันส ำปะหลังที่เกษตรกรขำยได้จะอยู่ที่ 

2.73-2.83 บำท/กก. เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 1.87-5.60 เนื่องจากความต้องการใช้มันส าปะหลังทั้งใน
และต่างประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญยังมีความต้องการ
น าเข้ามันส าปะหลังจากไทยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหาร อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, มกราคม 2566) 
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6. ปาล์มน ้ามัน 

 

ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาปาล์มน ้ามันเดือนมกราคม 2566 
  ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 4.31 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 14.14 
  ราคาเฉลี่ยขายส่งปาล์มน  ามัน ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 4.92 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน         
ร้อยละ 8.21 

 

สถานการณ์ปาล์มน ้ามัน  
 ราคาเฉลี่ยปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 
เนื่องจากปัจจัยกดดัน 3 ประการ คือ 1) โรงสกัดและลานเทน ้ามันปาล์มดิบชะลอการรับซื อ เนื่องจาก      
โรงสกัดมีปริมาณสต็อกเดิมเป็นจ านวนมาก จากช่วงหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ที่มีการปิดการท างานหลายวัน 
ขณะที่ลานเท พบปัญหารถขนส่งที่ไปตกค้างที่โรงสกัด ไม่สามารถเข้ามาขนปาล์มน  ามันออกไปได้ จึงส่งผลให้
ลานเทในบางพื นที่ไม่สามารถรับซื อผลปาล์มจากเกษตรกรได้  (กรมการค้าภายใน, 2566) 2) สต็อกน ้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศ ณ เดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ น อยู่ที่ 335,837 ตัน เพ่ิมขึ นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.26 
เนื่องจากปริมาณน  าฝนที่เอื ออ านวย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน  ามันเพิ่มขึ น (กรมการค้าภายใน, ข้อมูล ณ 
3 มกราคม 2566) และ 3) ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีปรับตัวลดลง โดยเฉพาะค่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ซึ่งใช้
มากในการเพาะปลูกปาล์มน  ามัน มีราคาอยู่ที ่9,555 บาท/ตัน ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2565 
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(13,650 บาท/ตัน) เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เร่งรัดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าปุ๋ย จ าหน่ายปุ๋ยให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ตั งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับปริมาณสต็อกปุ๋ยทั่วประเทศ 
ณ  สิ นเดือนธันวาคม 2565 มีมากถึง 1.35 ล้านตัน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 14 
(กรมการค้าภายใน, ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2566) ท าให้ราคาปาล์มน  ามันที่เกษตรกรขายได้ในประเทศปรับตัว
ลดลง    

คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยปาล์มน ้ามันที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ น      
จากเดือนก่อน ร้อยละ 6.96 - 18.56 อยู่ที่ราคา 4.61 - 5.11 บาท/กก. เนื่องจากการส่งออกน  ามันปาล์ม
ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น จากอินโดนีเซียผู้ผลิตและส่งออกน  ามันปาล์มอันดับ 1 ของโลก มีนโยบายปรับเพ่ิม
ส่วนผสมน  ามันปาล์มในไบโอดีเซลจากบี 30 เป็นบี 35 รวมไปถึงการปรับข้อก าหนดบังคับผู้ส่งออกน  ามันปาล์ม 
จากเดิมให้ส่งออกได้ 8 ส่วน และบังคับขายในประเทศ 1 ส่วน ลดลงเป็นส่งออก 6 ส่วนและขายในประเทศ 1 
ส่วน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (USDA, 2023) เพ่ือใช้น  ามันปาล์มในประเทศมากขึ น จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ไทยสามารถส่งออกน  ามันปาล์มเพิ่มขึ น ท าให้ราคาปาล์มน  ามันทีเ่กษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
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7. สุกร 

 

 ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

ราคาสุกรเดือนมกราคม 2566 
 ราคาเฉลี่ยสุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน  าหนัก 100 กิโลกรัมขึ นไปที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 101.03 บาท/กก.
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 2.38 
 ราคาเฉลีย่ขายปลีกสุกรช าแหละเนื อแดงสะโพกอยู่ที่ 192.50 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.75 
 
สถานการณ์สุกร 
 ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย 
เนื่องจากปัญหาการลักลอบน าเข้าเนื้อสุกรเถื่อน แม้กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร        
ได้มีมาตรการในการตรวจสอบการน าเข้าอย่างเข้มงวด แต่ยังคงพบผู้ลักลอบน าเข้าสุกรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ กัมพูชา และสปป.ลาว รวมไปถึงการลักลอบการน าเข้าเนื อสุกรแช่แข็งจากประเทศบราซิลที่มีต้นทุน         
การผลิตถูกกว่าและมีราคาถูกกว่าเนื อสุกรในประเทศไทยถึงร้อยละ 30  โดยแฝงมากับสินค้าอ่ืน ผ่านช่องทาง
ขนส่งทางเรือ ทั งนี ตั งแต่กรกฎาคม 2565 – มกราคม 2566 พบการลักลอบน าเข้าเนื อสุกรจ านวน 42 คดี      
มีปริมาณน  าหนักรวม 1,089,514 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 219 ล้านบาท โดยเนื อสุกรที่ลักลอบน าเข้าโดยไม่
ผ่านการตรวจสอบอาจมีเชื อโรคระบาดต่อสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นปัจจัยกดดันที่ท าให้ราคา
สุกรมีความผันผวน ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด (กรมปศุสัตว์, 2566) อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภค      

บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
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เนื อสุกรเพ่ิมขึ นจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ยังคงทรงตัวในระดับสูง (สมาคม     
ผู้เลี ยงสุกรแห่งชาติ, 2566) จึงท าให้ราคาสุกรที่เกษตรกรขายปรับตัวลดลงไม่มากนัก  
 
คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยสุกรที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนร้อยละ 2.19 - 4.32 อยู่ที่ราคา 103.25 - 105.40 บาท/กก. เนื่องจากราคาต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 60 ของต้นทุนการผลิตสุกรทั งหมด มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ น จากผลกระทบของ         
ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มีสัดส่วนร้อยละ 5-10 ของต้นทุนการผลิต
สุกรทั งหมดปรับตัวสูงขึ น จากค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ นตามราคาเชื อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อ     
ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ น (สมาคมผู้เลี ยงสุกรแห่งชาติ, 2566) เป็นปัจจัยกดดันให้ต้นทุนการผลิตสุกรเพ่ิมขึ น 
และส่งผลท าให้ราคาเนื อสุกรที่เกษตรกรขายไดป้รับตัวสูงขึ น 
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8. กุ้งขาวแวนนาไม 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคากุ้งขาวแวนนาไมเดือนมกราคม 2566 

ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกรขายได้ 165 บาท/กก. เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 10.74 จากเดือนก่อน 
        ราคาเฉลี่ยขายส่งของกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร 160 บาท/กก. ทรงตัว
จากเดือนก่อน 
 
สถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไม  

ราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
เนื่องจากความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารในช่วง  
High Season ของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์ค่าระวางระหว่างประเทศและตู้คอนเทนเนอร์ ในปี 2566 
จะมีทิศทางลดลง ส่งผลดีต่อการส่งออกกุ้งไทย (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2565) 

จากการที่รัฐบาลจีนได้ด าเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคนและสินค้า
น าเข้าด้วยความเข้มงวดภายใต้นโยบาย Dynamic Zero COVID ของรัฐบาลจีน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าต่างประเทศ เนื่องจากมีการปิดด่านหลายแห่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการพบ
เชื้อโควิด-19 และการด าเนินมาตรการตรวจและฆ่าเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าอาหารแช่เย็นแช่แข็ง (cold-chain) ส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจสินค้านานขึ้น เกิดปัญหารถบรรทุกแออัด 
สินค้าตกค้างและเน่าเสียที่บริเวณด่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จีนได้ประกาศ ‘ปลดล็อก’ มาตรการโควิด-19 ในประเทศจีน ส่งผลให้หน่วยงานในจีนทยอยผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเขตกว่างสีจ้วงของประเทศจีนได้ยกเลิกมาตรการทั้งหมด
เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาหารแช่เย็นแช่แข็ง (cold-chain) และสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ cold-chain ที่
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ด่านน าเข้า นับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จะส่งผลให้การส่งออกอาหารแช่แข็งรวมถึงกุ้งของไทย
สามารถด าเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น นอกจากนี้ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีน (CAAC) ได้ประกาศ
มาตรการฟ้ืนฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะส่งผลให้ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าสามารถกลับมาท าธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือ
รองรับการค้า การขนส่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมไปถึงการเดินทางติดต่อธุรกิจจะกลับมาเป็นปกติ
ภายหลังการเปิดประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งและผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
ท าเลที่ตั้ง และความพร้อมด้านระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ของเขตกว่างซีจ้วงของประเทศจีนในการส่งออก
สินค้าไทยไปเจาะตลาดจีนได้ (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน, 3 มกราคม 2566) 
 
คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) ที่เกษตรกร    
ขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.48-1.61 อยู่ที่ราคา 165.80-167.65 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการ
บริโภคกุ้งในประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนหลังจากนักท่องเที่ยวจีนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ประกอบกับการ
เปิดด่านของจีนและการยกเลิกมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในอาหารแช่เย็นแช่แข็ง จะเป็นโอกาสในการส่งออก
กุ้งแช่แข็งได้เพ่ิมขึ้น ขณะที่ผลผลิตกุ้งทางภาคใต้อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 20-25 มกราคม 
2566 (กรมประมง, 19 มกราคม 2566) ท าให้กุ้งได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งที่จะออกสู่ตลาดในเดือน
กุมภาพันธ์ลดลง 

 
 



Research and Innovation Development Center  

ข่าวเศรษฐกิจ จาก ศูนยว์จิยั ธ.ก.ส.   

     จดัท าโดย  กลุ่มงานวจิยัเศรษฐกิจ 
 
 
9. โคเนื้อ 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 
 
ราคาโคเนื้อเดือนมกราคม 2566 
     ราคาเฉลี่ยของโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 98.52 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.59 
      ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อโค ณ ตลาดกรุงเทพฯ เท่ากับ 255 บาท/กก. ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อน 
 
สถานการณ์โคเนื้อ 
 ราคาเฉลี่ยโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แม้ว่าจะได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลาย ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวฟ้ืนตัว 
ประกอบกับเดือนมกราคมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงมีเทศกาลส าคัญ ได้แก่ ปีใหม่ วันเด็ก และตรุษจีน ส่งผลดีต่อ
บรรยากาศการจับจ่ายของประชาชน แต่เนื่องจากมีปัจจัยกดดันราคาโคเนื้อจากการลักลอบขนโคเนื้อเถื่อนจาก
เมียนมาเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนเพ่ือส่งต่อไปขายยังประเทศมาเลเซีย 
(หนังสือพิมพ์แนวหน้า, มกราคม 2566) โดยโคเนื้อมีชีวิตที่ลักลอบน าเข้ามีราคาถูกกว่าโคเนื้อที่ผลิตได้ในประเทศ 
ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเดือนมกราคมมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น (เครือเจริญโภคภัณฑ์, มกราคม 
2565) จูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทยอยขาย ท าให้ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง  
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       (http://xms2/datacenter/wp-datacenter และ https://www.gosmartfarmer.com) 
 

http://xms2/datacenter/wp-datacenter%20และ
https://www.gosmartfarmer.com/
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คาดการณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ที่ 98.70 – 99.50    
บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.18 – 0.99 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 
ที่เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ไทยรัฐออนไลน์, มกราคม 2565) คาดว่าจะส่งผลดีต่อบรรยากาศ    
การท่องเที่ยวและก าลังซื้อของประชาชน ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึง    
การบริโภคเนื้อโคทีจ่ะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
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