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 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.)เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน

พฤษภาคม 2565 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 

15% ราคาอยู่ท่ี 8,546-8,719 บาท/ตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.08-3.14%ข้าวเปลือกเจ้า หอมมะลิ 

ราคาอยู่ที ่ 11,904-12,130 บาท/ตัน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนก่อน 1.61-3.55% เนื ่องจากภาวะความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ประเทศผู้นำเข้ามีความต้องการข้าวเพื่อเพิ่มความมั่นคง

ทางอาหารและใช้เป็นสินค้าทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนตัว 

ส่งผลให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ท่ี8,793-8,830 

บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.20-0.62% เนื่องจากข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง 

 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อยู่ท่ี 9.62-9.69 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.28-1.06% เนื่องจาก

ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงเพิ ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมีราคาสูง 

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กราคา 19.38-19.60 เซนต์/ปอนด์(14.49-14.66 บาท/กก.) เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 0.21-1.32% เนื ่องจากน้ำมันดิบที ่สูงข ึ ้น ส่งผลดีต่อราคาเอทานอล ทำให้

ผู้ประกอบการเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล ประกอบกับการเร่ิมเก็บเกี่ยวอ้อยบราซิล

ล่าช้าและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนต้องชะลอการนำเข้าน้ำตาลทรายและผลผลิต

น้ำตาลทรายจากอินเดีย 

 ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 อยู่ที่ 62.27-63.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.61-2.34% 

เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรของ

สหภาพยุโรปส่งผลให้ความต้องการยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้นและนโยบาย

ภาครัฐในการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า รวมถึงผลผลิตยางพาราในตลาดน้อย 

 มันสำปะหลังอยู่ที ่ 2.40-2.50 บาท/กก.เพิ ่มขึ ้นจากเดือนก่อน 0.84-5.04% เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการในประเทศและส่งออกยังคงเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง ประกอบกับความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลัง

เพิ่มขึ้น 

 กุ้งขาวแวนนาไมอยู่ที่ 153.55-155.51 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.02-2.31%

เนื่องจากภาวะต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ ้งลง

ขณะท่ีความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้น การผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ส่งผลดีต่อการบริโภคกุ้งใน

ประเทศ 

 สุกรอยู่ที่ 93.43-95.83 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.11-6.78% เนื่องจากต้นทุนการ

เล้ียงสุกรเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และต้นทุนค่าขนส่งท่ีเพิ่มขึ้น อากาศร้อนทำ

ให้สุกรเจริญเติบโตช้า ผลผลิตเนื้อสุกรออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาเพิ่มต่อเนื่อง และโคเนื้อ 

ราคา 100-105 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.32-5.34% เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการ

สงคราม-น้ำมันแพง ดันราคาสินค้าเกษตรเพ่ิม 



เดินทางเข้าประเทศของนักท่องเท่ียวต่างชาติและการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออิด้ิลฟิตรี หลัง

การถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้น 

 สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน 9.63–9.75 บาท/กก. 

ลดลงจากเดือนก่อน 1.11-2.33% เนื ่องจากผลผลิตออกสู ่ตลาดจำนวนมากในช่วงไตรมาส 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2565) อยู่ที่ 5.75 ล้านตัน คิดเป็น 32.73% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อปี 

นอกจากนี้รัฐมีนโยบายปรับสัดส่วนไบโอดีเซลจาก 7% เหลือ 5% ส่งผลให้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ

เพิ่มสูงขึ้น 
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 ไทยผู้นำภาคป่าไม้ภูมิภาค ลดก๊าซเรือนกระจก

...ลดโลกร้อน! คือความท้าทายของประเทศไทย ในปี 

2559 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 354 

ล ้านต ันคาร ์บอนไดออกไซด์ เท ียบเท ่าจากภาค

พลังงาน ภาคการเกษตร ภาคกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคของเสีย 

ขณะท่ีป่าไม้และการใช้ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้ ราว 91 ล้านตัน

คาร์บอนฯ ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยอยู่ที ่ 263 ล้านตันคาร์บอนฯ แน่นอน 

หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างจริงจัง ประเทศไทยจะต้อง

เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากผลกระทบจากโลกร้อนอย่างไม่มีส้ินสุด 

 อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่ประเทศไทย 

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ ครั้งท่ี 

5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเดือน ส.ค.2565 ถือ

เป็นโอกาสของไทยที่จะได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำภาค

การป่าไม้ของภูมิภาค ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื ่อเป็นฐานการพัฒนาสังคม 

ส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่ความเป็น

กลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.

2065 ผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี 

 “ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ เห็นได้จากเวที World Economic Forum 2022 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่ได้เปิดเผย

รายงานความเส่ียงโลก ประจำปี ค.ศ.2022 ระบุว่า นอกจากโควิด-19 แล้ว ภาวะโลกร้อน ปัญหา

สภาพอากาศแปรปรวน และการสูญเสียความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา ยังเป็น 3 ความ

ทส.เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก-ส่งเสริมปลูกป่า-เร่งสร้างตลาดคาร์บอน 



เสี่ยงที่สำคัญ โดยหลายประเทศได้เริ่มใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier : NTB) ด้าน

สิ่งแวดล้อมมาเป็นมาตรฐานในการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border 

Adjustment Mechanism) ของ EU ที่เป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน เก็บ

ค่าธรรมเนียมคาร์บอนสินค้านำเข้าจากประเทศที่ไม่มีระเบียบควบคุมการปล่อยคาร์บอน หรือมี

กระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก และเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ปุ๋ย 

และไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตคาดว่าอีกหลายประเทศจะนำมาตรการ NTB มาใช้มากขึ้น ภาครัฐและ

ภาคเอกชนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อรับ มือกับแนวโน้มของโลกท่ีกำลังเปล่ียน แปลงไปท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาว” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.กล่าวถึงสภาพการณ์ประเทศ ไทยกำลังเผชิญอยู่ 

 ขณะที ่ ร ัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ ์ จ ันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อที่ประชุมระดับผู้นำ

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ 

เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ท่ี

จะยกระดับการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเต็มท่ีและทุกวิถีทาง 

โดยเฉพาะด้านป่าไม้ท่ีดิน จะมีการป้องกันการบุกรุกท่ีป่าเพิ่ม เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 55% เป็นท่ีป่า 40% 

แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 25% และป่าเศรษฐกิจ 15% เป็นต้น 

 “ทส.ได้เร่งผลักดันพัฒนาข้อกฎหมายในหลายๆด้านให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาเศรษฐกิจควบคู ่การรักษาสิ ่งแวดล้อม เช่น การเร่งผลักดันการจัดตั ้งตลาดซื ้อ -ขาย 

คาร์บอนเครดิต เพื่อนำมาใช้ควบคุมปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

คมนาคม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยตั้ง

เป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าคาร์บอนเครดิตในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับนโยบาย

ส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่าผ่านโครงการต่างๆ เช่น การจัดตั้งป่าชุมชน การจัดสรร

ที่ดินทำกินผ่านนโยบาย คทช. ให้สิทธิทำกินแก่ประชาชนภายใต้เงื่อนไขการปลูกป่าและรักษาผืน

ป่าใกล้ผืนท่ีดินทำกิน” นายวราวุธ ระบุ 

 นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER โดยองค์กร

ภาคเอกชนที ่ เข ้าร ่วมปลูกป่าในพื ้นที ่ของกรมป่าไม ้ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะ

ได้รับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่องค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจกให้การรับรอง สามารถนำไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ หรือ

นำไปใช้ในกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน การแลกเปลี่ยนคาร์ บอนเครดิต หรือใช้ในการรายงาน

ตัวชี้วัดดัชนีด้านความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจได้ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้เตรียมจัด การประชุมภาคี

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ระหว่างวันที่ 5-6 

ส.ค. 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งถือเป็น หมุดหลักสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลก

ร้อนของประเทศไทย และเป็นการตอกย้ำต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยมีการตื่นตัวด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 



  “การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศจะมีความท้าทายมากข ึ ้นเร ื ่อยๆ ภายใต ้การ

ดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย หรือ NDC Roadmap และยุทธศาสตร์ระยะ

ยาวการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อให้เกิดจุด

เปลี่ยนของสังคมไทย การ รักษาสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่ภาระ 

แต่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าและรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคตให้กับพี่น้องคนไทย” 

นายวราวุธ กล่าว 

 “ทีมข่าวส่ิงแวดล้อม” เห็นด้วยกับการดำเนินการของ ทส. เพราะ ณ วันนี้ ท่ัวโลกกำลังมุ่ง

สู่ถนนสายเดียวกันคือการแก้ไขวิกฤติ “โลกร้อน” แต่ส่ิงท่ีเราห่วงและต้องขอฝากไว้คือ แม้ประเทศ

ไทยจะมีการลงนามและให้สัตยาบันกับนานาประเทศในการลดโลกร้อน แต่หลายนโยบายกลับ

ดำเนินการตรงกันข้าม และนั่นคือปัญหา ถ้าจะลดโลกร้อนให้ได้ตามเป้า คงต้องจริงใจและจริงจัง

ในการนำนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติให้มากกว่าท่ีผ่านมา 

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม 


