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ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรปี 2566 อาจหดตวัราวรอ้ยละ 0.8 (YoY) จากแรงฉุดดา้นราคาเป็นหลัก ตามอุป

สงคข์องเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสีย่งชะลอลง โดยเฉพาะในตลาดหลกัอยา่งจีน ขณะท่ีปริมาณผลผลิตสินคา้

เกษตรน่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2565  

 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย คาดว่า ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรในปี 2566 อาจใหภ้าพท่ีหดตัวมาอยู่ท่ีราวรอ้ยละ 

0.8 (เมื่อเทียบกับปี 2565 ท่ีอาจขยายตัวพุ่งสูงท่ีรอ้ยละ 13.5 ทั้งน้ี ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 

รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 16) จากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง โดยเฉพาะในตลาด

ส่งออกหลกัของไทยอย่างจีน ท่ีแมจ้ีนอาจลดความเขม้งวดและใชม้าตรการ Dynamic Zero-COVID แต่ยงัตอ้ง

ติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดและความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน mRNA ท่ียังมีความไม่

แน่นอน อีกทั้งเศรษฐกิจจีนยังมีความเปราะบางใน

ภาคอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นปัจจัยฉุดรั้ งความ

ตอ้งการสินคา้เกษตรจากไทย และกดดันราคาให้

อาจปรบัตวัลดลงราวรอ้ยละ 1.0 (YoY) แมว่้าในฝัง่

ของอุปทานสินคา้เกษตรจะยงัใหภ้าพท่ีดีหรืออาจ

ขยายตัวได้ราวร้อยละ 0.2 (YoY) ดว้ยสภาพ

อากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิตสนิคา้เกษตรจากผล

CURRENT ISSUE 
28.3368 | 2 ธันวาคม 2565 

ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรสุทธิในปี 2566 น่าจะเผชิญความทา้ทายมากขึ้ น ซึ่งจะแตกต่าง

กนัไปในแต่ละประเภทสินคา้เกษตร เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงชะลอลง 

จะเป็นปัจจยัฉุดรั้งความตอ้งการสินคา้เกษตรและกดดนัราคา โดยเฉพาะความไม่แน่นอน

ในค าสัง่ซื้ อจากจีน ทั้งน้ี ศูนยวิ์จยักสิกรไทย คาดว่า รายไดเ้กษตรกรในปี 2566 อาจหด

ตวัอยู่ท่ีราวรอ้ยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัปี 2565 ท่ีน่าจะขยายตวัรอ้ยละ 13.5 ขณะท่ีตน้ทุน

การผลิตอย่างราคาน ้ามนัและราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลก แมค้าดว่าจะย่อลงจากปี 2565 

แต่ยงัคงอยู่บนฐานสูง ท าใหร้ายไดเ้กษตรกรสุทธิอยู่ในกรอบท่ีแคบลง  

กลุ่มสินคา้เกษตรท่ีมีความทา้ทายสูง คือ ยางพารา และทุเรียน จากความตอ้งการท่ีชะลอ

ตวัและการพ่ึงพาตลาดจีนค่อนขา้งสูง ส่วนกลุ่มท่ีประคองตวัได ้คือ ปาล์มน ้ามนั ขา้วโพด

เล้ียงสตัว ์จากแรงหนุนความตอ้งการของตลาดในประเทศ ขณะท่ีออ้ย ยงัมีประเด็นท่ีตอ้ง

ติดตาม และกลุ่มท่ีเผชิญความท้าทายน้อย คือ ขา้ว และมนัส าปะหลัง ท่ีมีราคาอยู่ใน

เกณฑดี์ตามอุปสงคท่ี์มีรองรบัทั้งในและต่างประเทศ แต่ตอ้งจบัตาอิทธิพลของลานีญา      

รายได้เกษตรกรสุทธิปี 

2566 อาจเผชิญความทา้

ทายมากข้ึน ... ท่ามกลาง

ความเส่ียงของเศรษฐกิจ

โลกชะลอลง และต้นทุน

การผลิตท่ียงัยืนสูง   

หน่วย: %YoY

ราคา ปริมาณผลผลิต รายไดเ้กษตรกร

2564 3.0 0.8 3.8

2565 11.1 2.4 13.5

2566f -1.0 0.2 -0.8

ท่ีมา: คาดการณโ์ดยศูนยว์ิจัยกสิกรไทย จากขอ้มลูของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางคาดการณก์ารขยายตวัของรายไดเ้กษตรกรปี 2566 
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ของลานีญา ท าใหค้าดว่า ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรในปี 2566 อาจตอ้งเผชิญความทา้ทายมากข้ึน จาก

แรงฉุดของอุปสงคท่ี์กดดนัราคาเป็นส าคญั 
 

ทั้งน้ี หากพิจารณาในรายละเอียด

ของแต่ละสินคา้เกษตร จะพบว่า ภาพรวม

รายได้เกษตรกรท่ีลดลงในปี 2566 จะมา

จากแรงฉุดดา้นราคาท่ีลดลงเป็นหลกัคิดเป็น

ราวร้อยละ 1.0 (เมื่อเทียบกับปี 2565 ท่ี

ราคาอาจขยายตัวสู งก ว่าร้อยละ 11.1 

หลังจากช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 

ราคาสินคา้เกษตรขยายตวัรอ้ยละ 11.9) ซึ่ง

มาจากราคาสินคา้เกษตรในรายการหลกัเป็น

ส่วนใหญ่ท่ีปรับตัวลดลง ทั้งยางพารา มัน

ส าปะหลัง ปาล์มน ้ ามัน ออ้ย ทุเรียน และ

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์จากแรงฉุดดา้นอุปสงคข์อง

เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง และสอดคลอ้งไปกบัแนวโน้มราคาสินคา้โภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลกท่ีน่าจะย่อลง

จากฐานท่ีพุ่งสูงในปี 2565 อย่างไรก็ดี ขา้ว น่าจะเป็นพืชท่ียงัประคองราคาใหข้ยายตัวเป็นบวกต่อได ้จาก

ความตอ้งการท่ีมีรองรบัทั้งในและต่างประเทศ ขณะท่ีในฝั่งของผลผลิตสินคา้เกษตรแต่ละชนิด คาดว่า น่าจะมี

ปริมาณใกลเ้คียงกบัปี 2565 จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต  
 

  

ขณะท่ีในฝัง่ของตน้ทุนการผลิต แมค้าดว่าจะย่อลง ตามราคาน ้ามันในตลาดโลกและราคาปุ๋ยเคมีน าเขา้ท่ี

ลดลง แต่นับว่ายงัเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง จากผลกระทบของสงครามรสัเซีย-ยูเครนท่ียงัมีอยู ่ 

  ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย คาดว่า ตน้ทุนการผลิตสินคา้เกษตรในปี 2566 น่าจะย่อลงจากฐานท่ีพุ่งสูงในปี 

2565 ตามแนวโนม้ราคาน ้ามันในตลาดโลกและราคาปุ๋ยเคมีน าเข้าท่ีอาจปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี 

ความขัดแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ีมีทีท่ายืดเยื้ อ จะท าใหโ้ดยภาพรวมแลว้ราคาปัจจัยการผลิต

ดังกล่าวนับว่ายงัคงยืนอยู่ในระดับสูง ประกอบกบัในฐานะท่ีไทยเป็นประเทศท่ีตอ้งน าเขา้ปัจจยัการผลิต

ดงักล่าว แมค้าดว่าค่าเงินบาทยงัคงมีแนวโน้มผนัผวนไดท้ั้งสองทิศทางเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐัฯ แต่คาดว่า

ไทยจะยงัคงไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนการน าเขา้ในระดบัสูงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซึ่งจะเป็นปัจจยักดดนัต่อการ

ผลิตสินคา้เกษตรของ

ไทย และท าให้ในปี 

2566 เกษตรกรส่วน

ใหญ่คงต้อ ง เผ ชิญ

ปัญหาต้น ทุ นก า ร

ผลิต ท่ี ยังยื นอยู่ ใน

ระดบัสูง     
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ราคาน ้ามันดิบดูไบ  U.S.Dollars per Barrel)

ราคาน าเขา้ปุ๋ ยยูเรียของไทย  U.S.Dollars per Ton) - RHS

ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก และราคาปุ๋ ยยูเรียน าเขา้เฉล่ียของไทย

ปุ๋ยยูเรีย   คาดราคาเฉล่ียทั้งปี      พุ่งสูงท่ี     

USD/Ton ซ่ึงนับเป็นราคาสูงท่ีสุดท่ีกระทรวงพาณิชย์

ไดม้ีการบนัทึกไวต้ั้งแต่ปี       ช่วง   M     = 

    USD/Ton) และในปี      คาดว่าราคาจะย่อลง

มาเฉล่ียอยู่ท่ีราว    -    USD/Ton

น ้ามันดิบดูไบ…ราคาเฉล่ียในปี      อาจย่อลง

ตามความกงัวลของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจชะลอลง

ท่ีมา: คาดการณโ์ดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

จากขอ้มลูของ FRED และ MOC
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คาดการณก์ารขยายตัวของราคาสินคา้เกษตรเฉล่ียในปี     

หมายเหตุ: เป็นราคาท่ีเกษตรกรขายได ้

ท่ีมา: คาดการณโ์ดยศนูย์วิจยักสิกรไทย จากขอ้มลูของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

%YoY
ปี      ราคาปรบัลดลงจาก

แรงฉุดดา้นอุปสงค์เป็นส าคัญ



 

 

3 
ผลของราคาท่ีฉุดรายไดเ้กษตรกรรวมใหล้ดลง ประกอบกบัตน้ทุนการผลิตท่ียงัยนืสูง ท าใหท้า้ยท่ีสุด รายได้

เกษตรกรสุทธิในปี 2566 อาจตอ้งเผชิญความทา้ทายมากข้ึน กดดนัความเป็นอยูข่องเกษตรกรในภาพรวม  

 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย คาดว่า ภาพรวมรายไดเ้กษตรกรสุทธิในปี 2566 อาจใหภ้าพท่ีย่อลงเม่ือเทียบกับปี 

2565 และคงมีความทา้ทายมากข้ึนจากปัจจัยความไม่แน่นอนสูงในระยะขา้งหนา้ ทั้งเรื่องราคาขาย

และตน้ทุนการผลิต ซ่ึงคงจะเผชิญความทา้ทายในระดบัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิดของสินคา้เกษตร 

ทั้งน้ี รายไดเ้กษตรกรสุทธิท่ีประเมินดงักล่าว จะยงัไม่นับรวมวงเงินช่วยเหลือจากมาตรการประกนัรายไดข้อง

ภาครฐั โดยจะแบ่งสินคา้เกษตรออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 

- กลุ่มท่ีเผชิญความทา้ทายมาก คือ ยางพารา 

และทุเรียน ซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง ท าใหร้ายได้

สุทธิลดลงมาก จากราคาท่ีปรบัตวัลดลง เพราะพ่ึงพา

ตลาดจีนสูง ท าให้ได้รับความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนของเศรษฐกิจจีน และยงัตอ้งเผชิญตน้ทุนการ

ผลิตสูง โดยเฉพาะสัดส่วนแรงงานและปุ๋ยเคมีใน

ระดบัสูง 
  

 ยางพารา เป็นสินค้าเกษตรส่งออกท่ี

พ่ึงพาตลาดจีนเป็นหลกัราวรอ้ยละ 36.4 ของปริมาณ

การส่งออกยางพาราไทย จึงอาจเผชิญความทา้ทาย

ดา้นอุปสงคจ์ากจีน ท่ีอาจกระทบภาคการผลิตรถยนต์

ของจีนเป็นหลกั
1
 รวมถึงตลาดในประเทศท่ีมีความทา้

ทายจากอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเพ่ิงฟ้ืนตัวและถุงมือ

ยางท่ีอาจชะลอลงหลงัโควิดเร่ิมคล่ีคลาย อีกทั้งยางลอ้

เพ่ือการส่งออกยงัอาจไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกา 

ขณะท่ีเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา คงตอ้งเผชิญตน้ทุนการผลิตท่ียงัยืนสูง โดยเฉพาะค่าแรงงานและค่าปุ๋ยเคมี 

เน่ืองจากมีการพ่ึงพาแรงงานและใชปุ๋้ยเคมีในสดัส่วนสูง อีกทั้งอาจประสบกบัภาวะขาดแคลนแรงงาน ท าให้

ตอ้งเผชิญรายไดเ้กษตรกรสุทธิท่ีมีความทา้ทายสูง  

 ทุเรียน เป็นสินคา้เกษตรส่งออกท่ีพ่ึงพาตลาดจีนในสัดส่วนสูงราวรอ้ยละ 90 ของปริมาณการ

ส่งออกทุเรียนสดของไทย ท าใหม้ีความเส่ียงสูงจากแรงฉุดดา้นอุปสงคจ์ากจีน ประกอบกบัจีนเร่ิมมีการปลูก

ทุเรียนไดเ้องและยงัมีการขยายการลงทุนไปปลูกในประเทศเพ่ือนบา้นมากขึ้ น เช่น สปป.ลาว ท าใหอุ้ปทานใน

ตลาดโลกเพ่ิมขึ้ น นอกจากน้ี คู่แข่งอย่างเวียดนาม ก็เร่งผลิตเพ่ือส่งออกทุเรียนไปขายยงัจีนเช่นกนั กระทบต่อ

การส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ซึ่งจะกดดนัราคาและอาจกระทบรายไดสุ้ทธิใหเ้ผชิญความทา้ทายมากขึ้ น 
 

- กลุ่มท่ีสามารถประคองตัวได ้คือ ปาลม์น ้ามัน ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และออ้ย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้

สุทธิใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีพ่ึงพาตลาดในประเทศเป็นหลกั จึงอาจลดความเส่ียงจากปัจจยัท่ี

                                                             
1
 จีนมีการน ายางพาราธรรมชาติไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลากหลายแบ่งเป็น การผลิตยางลอ้ 76% , ถุงมือยาง หมอนยางพารา ถุงยางอนามยั 12% และอื่นๆ 12% 

2565 2566f

ยางพารา -42.4 -5.2

ทุเรียน -7.8 -7.7

ปาลม์น ้ามนั -4.0 -6.5

ขา้วโพดเล้ียงสตัว์ 18.6 -6.7

ออ้ย 56.3 37.1

ขา้ว -20.1 34.5

มนัส าปะหลงั 29.3 3.9

หมายเหตุ: - รายไดเ้กษตรกรสุทธิ = รายไดเ้กษตรกรรวม - ตน้ทุนการผลิตรวม 

                - ในส่วนของตน้ทุนการผลิต จะเป็นการค านวณเฉพาะในส่วนของตน้ทุนผนัแปร

เป็นหลกั ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพชืโดยข้ึนอยู่กบัค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี และค่าน ้ามนั 

ขณะท่ีก าหนดใหต้น้ทุนผนัแปรอ่ืนๆ คงท่ี ทั้งน้ี ก าหนดใหพ้ชืเกษตรแต่ละชนิดโตจนพรอ้ม

เก็บเก่ียว และเป็นพชืท่ีเกษตรกรปลกูอยู่แลว้ ไม่ตอ้งลงทุนใหม่ จงึก าหนดใหต้น้ทุนคงท่ี

(ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าเส่ือมอุปกรณก์ารเกษตร) อยู่ในสดัส่วนท่ีนอ้ยและคงท่ี

นอกจากน้ี ยงัก าหนดใหใ้นปี 2566 มีตน้ทุนคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2565

ท่ีมา: คาดการณ์โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย จากขอ้มลูของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย: %YoY

ตารางคาดการณก์ารขยายตวัของรายไดเ้กษตรกรสุทธิ แบ่งตามรายพืช ปี 2566

กลุ่มทา้ทายมาก

กลุ่มประคองตัว

กลุ่มทา้ทายน้อย



 

 

4 
ไม่แน่นอนในการส่งออกไปยงัตลาดโลก และมีราคาท่ีอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งดี สอดคลอ้งไปกบัราคาพืชพลงังาน

และอาหารสตัวท่ี์ยงัยืนสูงจากอุปทานในตลาดโลกท่ีตึงตวั ผลจากสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนท่ียงัมีอยู่ 
 

 

 ปาลม์น ้ามนั แมร้าคาจะปรบัตวัลดลงจากปีก่อนท่ีพุ่งสูงเป็นประวติัการณ ์แต่นับว่ายงัเป็นราคาท่ี

อยู่ในระดบัสูงตามอุปทานพืชน ้ามนัในตลาดโลกท่ีตึงตวั จากผลกระทบของสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน 

และดว้ยการพ่ึงพาตลาดในประเทศเป็นหลกักว่ารอ้ยละ 80 ท าใหม้ีอุปสงคใ์นหมวดอาหารท่ีฟ้ืนตัวขึ้ นรองรับ 

อย่างไรก็ดี เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั คงตอ้งเผชิญตน้ทุนการผลิตปุ๋ยเคมีในระดบัสูง แมจ้ะย่อลง จากการท่ี

ปาลม์น ้ามนัพ่ึงพาการใชปุ๋้ยเคมีในสัดส่วนสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกบัพืชเกษตรอ่ืน ทา้ยท่ีสุด ราคาขายท่ีลดลงจะ

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตส่วนท่ีลดลง ท าใหร้ายไดเ้กษตรกรสุทธิอาจใกลเ้คียงกบัปี 2565 

 ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์แมร้าคาจะปรับลดลง แต่ยงัคงยืนสูง ตามอุปสงคใ์นประเทศท่ีมีรองรับ ดว้ย

การพ่ึงพาตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในอาหารสัตว์ตามการฟ้ืนตัวของภาคปศุสัตว ์อีกทั้ง

ผูป้ระกอบการปศุสตัวย์งัอาจสามารถปรบัสูตรอาหารสตัวไ์ดร้ะหว่างขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละขา้วสาลี ในจงัหวะท่ี

อุปทานขา้วสาลีในตลาดโลกยงัคงตึงตัว และขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ทยยงัมีผลผลิตท่ีดี ท าใหจ้ะมีความตอ้งการ

ขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละดนัราคาได ้สอดคลอ้งไปกบัราคาธัญพืชโลกท่ียงัยืนสูงตามอุปทานโลกท่ีตึงตัว ขณะท่ี

ตน้ทุนการผลิตอาจใกลเ้คียงกบัปี 2565 ท าใหร้ายไดเ้กษตรกรสุทธิอาจลดลงถึงทรงตวัเมื่อเทียบกบัปี 2565 

 ออ้ย ราคาออ้ยอาจลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่บนฐานสูง ตามอุปสงค์ท่ีมีในหมวดอาหารและ

พลงังานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยงัมีแรงหนุนจากราคาน ้าตาลโลกท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี จากการท่ีบราซิลน า

น ้าตาลไปผลิตเอทานอลมากขึ้ น ผนวกกับอุปทานออ้ยไทยท่ีเพ่ิมขึ้ นจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ขณะท่ี

ตน้ทุนการผลิตอยู่ในระดบัสูง ตามการใชแ้รงงานและปุ๋ยเคมีในสดัส่วนสูง อย่างไรก็ดี คงมีประเด็นติดตามใน

ร่างแกไ้ขพ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทรายของไทยท่ียงัมีความไม่ชัดเจนในนิยามของค าว่า กากน ้าตาล ซึ่งอาจ

กระทบต่อราคาและผลผลิตออ้ยใหม้ีความไม่แน่นอนสูงไดใ้นระยะขา้งหน้า  
 

- กลุ่มท่ีเผชิญความทา้ทายนอ้ย คือ ขา้ว และมนัส าปะหลัง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีราคาอยู่ในเกณฑด์ี ท าให้

รายไดสุ้ทธิค่อนขา้งดี จากอุปสงคท่ี์มรีองรบัทั้งในและต่างประเทศ แต่คงตอ้งเผชิญตน้ทุนปุ๋ยเคมีในระดับสูง

และตอ้งจบัตาอิทธิพลของลานีญาท่ีมีผลต่อการเพาะปลูก ซ่ึงอาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะขา้ว 
   

 ขา้ว มีราคาท่ียงัขยายตวัต่อได ้ตามอุปสงคท่ี์มีรองรบั ขณะท่ีไทยสามารถผลิตขา้วไดใ้นระดับสูง 

จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยจากผลของลานีญา แต่เกษตรกรคงตอ้งเผชิญตน้ทุนราคาปุ๋ยเคมีในระดับสูง 

เน่ืองดว้ยขา้วพ่ึงพาการใชปุ๋้ยเคมีในสดัส่วนรอ้ยละ 20-30 ของตน้ทุนการผลิตรวม สุดทา้ยดว้ยราคาขายท่ีดี 

จะส่งผลใหร้ายไดเ้กษตรกรสุทธิยงัสามารถขยายตวัเป็นบวกได ้อย่างไรก็ดี คงตอ้งจบัตาความไม่แน่นอนดา้น

สภาพอากาศท่ีแปรปรวน จนอาจกระทบต่อผลผลิตขา้วและรายไดเ้กษตรกร  

 มนัส าปะหลงั แมจ้ะเป็นสินคา้เกษตรส่งออกท่ีพ่ึงพาตลาดจีนเป็นหลกัราวรอ้ยละ 80 ของปริมาณ

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย จึงมีความเส่ียงจากอุปสงค์ของจีน ท าใหร้าคาย่อลง แต่ด้วยมัน

ส าปะหลงัเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลงังาน ท าใหมี้อุปสงคใ์นประเทศบางส่วนรองรับ จึงช่วยพยุงราคาไวไ้ด้

บา้ง โดยเฉพาะอุปสงคใ์นอาหารเทรนดใ์หม่อย่างโปรตีนจากพืชท่ีมีแนวโน้มเติบโตดี รวมถึงความตอ้งการเอ

ทานอลท่ีก าลงัฟ้ืนตวั ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตใกลเ้คียงกบัปี 2565 ท าใหร้ายไดสุ้ทธิยงัสามารถอยู่ในเกณฑดี์ได ้  
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ทั้งน้ี คงตอ้งจับตาประเด็นความไม่แน่นอนดา้นเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะ Dynamic Zero-COVID 

Policy หลังเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งปัจจุบนัจีนเร่ิมผ่อนคลายมาตรการกกัตัว/ตรวจเช้ือ และมีแผนท่ีจะเร่งฉีด

วคัซีน mRNA ในกลุ่มเส่ียง ท าใหม้ีความเป็นไปได้มากขึ้ นท่ีจีนจะทยอยความเขม้งวดของมาตรการลงตามล าดับ

หากการระบาดของโควิดอยู่ในขอบเขตท่ีควบคุมได ้ดงัน้ัน ในกรณีท่ีทิศทางเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้ นไดเ้ร็ว ก็อาจ

หนุนอุปสงคสิ์นคา้เกษตรจากจีนใหฟ้ื้นตวัไดม้ากกว่าท่ีประเมินไว ้นอกจากน้ี ตอ้งติดตามประเด็นภูมิรฐัศาสตรโ์ลก 

ทั้งเหตุการณใ์นยเูครน และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง ซึ่งอาจมีผลต่อสมดุล

อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกษตรทัว่โลก และทา้ยท่ีสุดจะกระทบมายงัรายไดเ้กษตรกรสุทธิของไทย 

 

ส าหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐในปี 2566 ท่ีรายไดเ้กษตรกรสุทธิมีความเสี่ยงท่ีจะ

ปรบัตวัลดลงแตกต่างกนันั้น คงตอ้งพจิารณามาตรการท่ีเฉพาะเจาะจงในสินคา้เกษตรแต่ละชนิด โดยอาจ

เนน้ใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มท่ีเปราะบางสูงมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแลว้ มาตรการระยะสั้นท่ีจะ

ช่วยกระตุน้อุปสงคใ์นประเทศต่อสนิคา้เกษตรต่างๆ เพือ่ประคองราคา ยงัมีความจ าเป็น  ซึ่งอาจไดแ้ก่ แนว

ทางการเพ่ิมความตอ้งการใชสิ้นคา้เกษตรในผลิตภณัฑป์ลายน ้าในจงัหวะท่ีอุปทานสินคา้เกษตรก าลังทยอยออกสู่

ตลาด เช่น การเพ่ิมความตอ้งการใชย้างพาราในการซ่อมแซมถนน/สรา้งถนน/สรา้งฝาย การเพ่ิมความตอ้งการ

ใชไ้บโอดีเซลท่ีผลิตจากปาล์มน ้ามนั การสนับสนุนใหร้า้นอาหารซื้ อสินคา้เกษตรท่ีสัง่ตรงจากฟาร์มมากขึ้ นและ

ส่งเสริมช่องทางแพลตฟอรม์ฟารม์ออนไลน์มากขึ้ น เป็นตน้ รวมไปถึงการใหเ้งินเยียวยาแก่เกษตรกรในกรณีเกดิภยั

พิบติัฉุกเฉิน เช่น น ้าท่วม และการสนับสนุนเงิน/จดัหาปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ก็อาจช่วยหนุนราคาสินคา้

เกษตรและรายไดเ้กษตรกรไม่ใหเ้ผชิญความยากล าบากมากนัก ควบคู่ไปกบัการสง่เสริมอาชีพเพื่อสรา้งรายได้

เสริมใหก้บัเกษตรกร รวมไปถึงการใหค้วามรูแ้ละสรา้งวินัยทางการเงินเพือ่ลดการก่อหน้ีท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้

เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิมากพอต่อการด ารงชีพได้ ขณะเดียวกัน มาตรการเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับ

ไปสู่สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพตอบรับกับเทรนด์โลกท่ีใหค้วามส าคัญต่อ ESG และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็คงตอ้งเร่งด าเนินการเช่นกนั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานวิจยัน้ีจดัท าโดย บริษทั ศูนย์วิจยักสิกรไทย จ  ากดั (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งน้ี 

KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบนัของข้อมูลดงักลา่ว และไมไ่ด้มีวตัถุประสงค์เพ่ือช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตดัสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อยา่งใด ดงันั้น ท่านควร

ศึกษาข้อมูลด้วยความระมดัระวงัและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่ับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลดงักล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยัน้ีถือเป็นทรัพยสิ์นของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) การน าข้อมูลดงักล่าว (ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) 

หรือแหลง่ท่ีมาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งน้ี ท่านจะไมท่ าซ ้า ปรับปรุง ดดัแปลง แกไ้ข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ในทางการค้า โดยไมไ่ด้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 


