
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ราคามันฯ สูง ดันผลผลิตไทยและเพื่อนบ้าน ปี 62 เพิ่มข้ึน ด้าน ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ราคามันฯ สูง ดันผลผลิตไทยและเพ่ือนบ้าน ปี 62 เพ่ิมขึ้น 
ด้าน ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
สศก. ได้ร่วมกับสมาคมมันส าปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย เพื่อติดตาม
สถานการณ์มันส าปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 13 - 18 มกราคม 2562 ซึ่งท้ัง 2 ประเทศ นับเป็น
แหล่งผลิตมันส าปะหลังท่ีส าคัญ โดยไทยมีการน าเข้ามันส าปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพูชาเพื่อรวบรวม/ปรับปรุงคุณภาพ/แปร
รูป เพื่อส่งออกเป็นจ านวนมาก ในขณะที่เวียดนามถือเป็นประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของไทย 

จากการติดตามสถานการณ์การผลิตมันส าปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา ใน 5 จังหวัด  (เสียมราฐ , อุดรมีชัย , พระวิหาร ,          
รัตนคีรี และ ตโบงฆมุม) และประเทศเวียดนาม 2 จังหวัด (ญาลาย และกว่างหงาย) คาดว่า ผลผลิตมันส าปะหลัง ปี 2561/62              
ในพื้นที่ดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคามันส าปะหลัง ปี 2560/61 ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตร กร
ขยายพื้นท่ีปลูก รวมถึงเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ต้นมันส าปะหลังดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นท่ี พบต้นมันส าปะหลังท่ีแสดง
อาการคล้ายใบด่างมันส าปะหลังในทุกจังหวัด แต่การแพร่ระบาดมีเพียงบางพื้นท่ี จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
ผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ให้ลดลง 

ส าหรับสถานการณ์การผลิตมันส าปะหลังของไทย ปี 2561/62 (ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) ข้อมูล  ณ ธันวาคม 
2561  คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเก่ียว 8.40 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560/61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 ผลผลิต 29.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.53 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเก่ียว 3,566 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65  เนื่องจากในปี 2561 ราคาหัวมันส าปะหลังท่ีเกษตรกร
ขายได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก เฉลี่ย 2.25 บาท/กิโลกรัม  โดยสูงกว่าปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยท่ีราคา 1.52 บาท/กิโลกรัม จึ งจูงใจให้
เกษตรกรขยายพื้นท่ีปลูก โดยปลูกแทนในพื้นท่ีอ้อยโรงงานท่ีครบอายุ บางพื้นท่ีปลูกแทนในพื้นท่ีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นท่ี
ท่ีปล่อยท้ิงว่าง รวมท้ังพื้นท่ียางพาราที่โค่นท้ิง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ปริมาณน้ าฝนเหมาะ
แก่การเจริญเติบโตของต้นมันส าปะหลัง ประกอบกับราคามันส าปะหลังจูงใจท าให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา จึงส่งผล
ให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 

ด้านราคามันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.27 บาท ลดลงจากเดือน
ธันวาคม 2561 ท่ีราคากิโลกรัมละ 2.30 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.30 เนื่องจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มันเส้น 
และแป้งมันส าปะหลัง) มีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562 เป็นช่วงท่ีผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาด
มาก อาจท าให้ราคามันส าปะหลังปรับตัวลดลงได้  

ท้ังนี้ ขอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังเมื่อครบอายุ เพื่อให้ได้มันส าปะหลังท่ีมีคุณภาพ เป็นการเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต รวมท้ังในการปลูกรุ่นต่อไปควรเลือกท่อนพันธุ์ท่ีมีความสมบูรณ์ และไม่มีโรค ซึ่งในส่วนของภาครัฐได้เตรียม
แนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามันส าปะหลังท้ังระบบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมัน
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ส าปะหลัง ปี 2561/62 รวม 7 โครงการ เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562  ประกอบด้วย 1) โครงการสนับสนุนเครื่องสับ           
มันส าปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลัง 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลังใน
ระบบน้ าหยด 3) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 4) โครงการสินเชื่อเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 5) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด) 6) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และ 7) โครงการก ากับดูแลการน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,413 บาท สัปดาห์ก่อน 15,393 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,642 บาท สัปดาห์ก่อน 7,687 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.81 บาท สัปดาห์ก่อน 8.98 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.02 บาท สัปดาห์ก่อน 7.16 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.01 บาท สัปดาห์ก่อน 16.01 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.25 บาท สัปดาห์ก่อน 62.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.26 บาท สัปดาห์ก่อน 21.31 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.84 บาท สัปดาห์ก่อน 22.11 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.39 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.06 บาท สัปดาห์ก่อน 2.11 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.40 บาท สัปดาห์ก่อน 5.58 บาท 

 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,557 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,626 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,392 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.37 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.47 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.26 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.76 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.26 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.32 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.46 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.01 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.32 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.79 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  สัปดาห์ก่อน 277 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 321 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.64 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.26 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท สัปดาห์ก่อน 41.75 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.92 บาท สัปดาห์ก่อน 87.99 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 174.45  บาท  สัปดาห์ก่อน 172.48 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.58 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 167.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.30 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  เรื่อง ราคามันฯ สูง ดันผลผลิตไทยและเพ่ือนบ้าน ปี 62 เพ่ิมข้ึน ด้าน 
ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

