
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง  

ขายได้ราคาคาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม  2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบ
อายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคาคาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีข้ึน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการลงพ้ืนที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) เพ่ือติดตามโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังในพ้ืนที่ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมากว่า 30 ปี และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังตั้งแต่
ปี 2560 ซึ่งโครงการแปลงใหญ่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งการผลิตและการจำหน่าย             
มีตลาดรองรับแน่นนอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน   
  สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งใน
การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกมันสำปะหลัง การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงสนับสนุนเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง สำหรับแปรรูปเป็นมัน
เส้นสะอาด เป็นการเพ่ิมมูลค่ามันสำปะหลังและช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าการขายหัวมันสำปะหลังสด 
นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์ที่ราคามันสำปะหลังลดลง 
รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 % กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 100 ตัน ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2562 - 31 ธันวาคม 2563          

 ด้านนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า จากการติดตามของ สศท.5 พบว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่                 
มันสำปะหลัง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่ 600 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2562/63 
ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,188 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 
2563 ผลผลิตเฉลี่ย 3,177 กิโลกรัม/ไร่ ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 2.04 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 292 บาท/ไร่ ทั้งนี้ จากผลกระทบภัยแล้ง และการระบาดของโรคแมลง ส่งผลให้มัน
สำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต หัวมันโตไม่เต็มที่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันราคาหัวมัน
สำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาเฉลี่ย 1.58 บาท/กิโลกรัม 
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งในหัวมันสำปะหลังลดต่ำลง และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่ม
คลี่คลาย คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น      

02-5798511 



 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นเชื้อแป้งสูง 
น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีอายุน้อย จะทำให้มันสำปะหลังหัวเล็ก การสะสมน้ำหนัก
ต่ำ ผลผลิตต่อไร่น้อย รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้มันสำปะหลังมีอายุมากกว่า 18 เดือน และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก 
เพราะจะทำให้มีเปอร์เซนต์แป้งต่ำ หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ สามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่  5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล 
zone5@oae.go.th  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,885 บาท สัปดาห์ก่อน 14,838 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,300 บาท สัปดาห์ก่อน 9,458 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.65 บาท สัปดาห์ก่อน 7.66 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.77 บาท สัปดาห์ก่อน 6.07 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.99 บาท สัปดาห์ก่อน 18.76 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 40.19 บาท สัปดาห์ก่อน 56.87 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.89 บาท สัปดาห์ก่อน 29.49 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.41 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.56 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.66 บาท สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.16 บาท สัปดาห์ก่อน 5.14 บาท 

ฝ้าย 



 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,852 บาท สัปดาห์ก่อน 1,719 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,506 บาท สัปดาห์ก่อน 1,400 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 881 บาท สัปดาห์ก่อน 888 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.52 บาท  สัปดาห์กอ่น 11.21 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.63 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.11 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.69 บาท  สัปดาหก่์อน  35.94 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.16 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.44 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.69 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.94 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.90 บาท  สัปดาหก่์อน  14.30 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  12.46 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.60 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.17 บาท  สัปดาหก์่อน 67.45 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.75 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.00 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์กอ่น 289 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์กอ่น 357 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.23 บาท 

กระบือ 



 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.15 บาท  สัปดาหก่์อน 68.32 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.49 บาท สัปดาห์กอ่น 85.06 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 136.41 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.60 บาท  สัปดาห์กอ่น 68.63 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.89 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 
 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บ
เกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ  ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้ งสูง ขายได้ราคาคาดโควิด -19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น                 
และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางใหเ้ราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

