
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศท.12 เผยตัวเลขมันสําปะหลัง ภาคเหนือตอนลา่งปี65 ผลผลิตรวม 5.69 ล้านตนั   
แนะเกษตรกรเก็บเก่ียวหัวมันฯ ครบอายุ ช่วยเปอรเ์ซน็ต์แป้งสูง ขายได้ราคา” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  
   

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.12 เผยตัวเลขมันสําปะหลัง ภาคเหนือตอนล่างปี65 ผลผลิต
รวม 5.69 ล้านตัน แนะเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคาขอเชิญติดตามรับฟังได้
เลยคะ 
 นายนพดล ศรีพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12  นครสวรรค์ (สศท.12) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสําปะหลัง ปีเพาะปลูก 2564/65 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565) ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์) ซึ่งข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564
คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้ง 5 จังหวัดรวม 1,654,328 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,601,538 ไร่ (เพิ่มขึ้น 55,355 ไร่
หรือร้อยละ3) เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายได้ราคาดี จึงจูงใจให้ขยายเนื้อที่ปลูกแทนอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่ามันสําปะหลัง ส่วนผลผลิตรวมทั้ง 5 จังหวัด มีจํานวน 5,690,476 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีจํานวน 5,184,359 ตัน 
(เพิ่มขึ้น 506,117 ตัน หรือร้อยละ 10) เนื่องจากเนื้อที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นและปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้              
ต้นมันสําปะหลังเจริญเติบโตดีทั้งนี้ เกษตรกรจะเริ่มเพาะปลูกมันสําปะหลังเดือนมีนาคม 2564 และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือน
มกราคม - มีนาคม 2565) 
 หากพิจารณาสถานการณ์การผลิตโดยแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า กําแพงเพชร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 734,406 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ผลผลิต 2,621,829 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พิจิตร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 14,698 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ผลผลิต 47,607 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
นครสวรรค ์มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว438,741 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ผลผลิต 1,417,133 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 อุทัยธานี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
219,514 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ผลผลิต 747,665 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 246,969 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2ผลผลิต 856,242 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
 ด้านราคามันสําปะหลังปีเพาะปลูก 2563/64 (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ของทั้ง 5 จังหวัด ราคาที่เกษตรกรขาย
ได้ ณ ไร่นาเฉลี่ย 1.99 บาท/กิโลกรัม ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ราคาเฉลี่ย 1.88 บาท/กิโลกรัม  
ณ ตุลาคม 2562  –  กันยายน 2563) เนื่องจากตลาดมีความต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีโครงการประกันรายได้เกษตร          
ผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสําปะหลัง ปี 2563/64 กับกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 กําหนดราคาเป้าหมาย ณ หัวมันสด
เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ําแปลงระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่
น้อยกว่า 8 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการฯ มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิง รวม 7 งวด  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) มีเกษตรกรได้รับการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรวมทั้งประเทศ จํานวน 
434,977 ครัวเรือน  
  ผู้อํานวยการ สศท.12 กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่ครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง 
น้ําหนักดี ขายได้ราคาดี หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่มีอายุน้อย จะทําให้มันสําปะหลังหัวเล็ก ผลผลิตต่อไร่ต่ํา และ           
ไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก เพราะจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ํา และที่สําคัญเกษตรกรควรหมั่นดูแลรักษาแปลง เฝ้าระวัง
การระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง ในส่วนของพื้นที่ปลูกใหม่หรือพื้นที่ปลูกซ่อมเกษตรกรไม่ควรนําท่อนพันธุ์จากแหล่งอื่นที่
พบการระบาดของโรคมาปลูก หากพบอาการใบด่าง ใบหงิกเสียรูปทรง ลําต้นแคระแกรน ต้องรีบแจ้งสํานักงานเกษตรอําเภอใน

02-5798511 



พื้นที่หรือสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสําปะหลัง โทร 029551626และ 029551514 เพื่อดําเนินการตัดวงจรการระบาดต่อไป 
สําหรับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตมันสําปะหลังภาคเหนือตอนล่าง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.12 
นครสวรรค์ โทร 0 5680 3525 หรืออีเมล์ zone12@oae.go.th 

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 10,519 บาท สัปดาห์ก่อน 10,602 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 10,207 บาท สัปดาห์ก่อน 10,300 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.08 บาท สัปดาห์ก่อน 8.03 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.35 บาท สัปดาห์ก่อน 6.30 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.48 บาท สัปดาหก่์อน 30.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.63 บาท สัปดาห์ก่อน 21.59 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.50 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.95 บาท สัปดาห์ก่อน 1.93 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.59 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,786 บาท สัปดาห์ก่อน 1,828 บาท 



เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,521 บาท สัปดาห์ก่อน 1,546 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.67 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.54 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.62 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.03 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.72 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.71 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.17 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.58 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.61 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 341 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.42 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.51 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.71 บาท สัปดาห์ก่อน 45.45 บาท  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.33 บาท สัปดาห์ก่อน 51.67 บาท 



กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 124.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 129.36 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.71 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.00 บาท 
ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12นครสวรรค์ เรื่อง สศท.12 เผยตัวเลขมันสําปะหลัง 
ภาคเหนือตอนล่างปี65 ผลผลิตรวม 5.69 ล้านตัน แนะเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง และ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


