
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง  สศท.12 เกาะติดสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 เผย  

ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5% 
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.12 เกาะติดสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ภาคเหนือ
ตอนล่าง ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5% ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายเกษม ชาติทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 12  นครสวรรค์ (สศท.12) 
เปิดเผยถึงผลพยากรณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร พิจ ิตร นครสวรรค์ อุท ัยธานี และเพชรบูรณ์ ซึ ่งจากข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. 
ณ เดือนตุลาคม 2565 คาดว่า มีเนื ้อที ่ เก็บเกี ่ยวทั ้ง 5 จังหวัดรวม 1,777 ,748 ไร่ เพิ ่มข ึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา  
ที่มีเนื้อที่เก็บเก่ียว 1,702,994 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 74,754 ไร่ หรือร้อยละ 4) เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรขาย ไ ด้ร าคา ดี  
จึงจูงใจให้ขยายเนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่ามันสำปะหลัง ด้านผลผลิตท้ัง  
5 จังหวัด ม ีจำนวน 5,930,831 ต ัน เพิ ่มข ึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา ที ่มีจำนวน 5 ,659,598 ตัน (เพิ ่มข ึ ้น 271,233 ตัน 
หรือร้อยละ 5) เนื่องจากเนื้อที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นและปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ มันสำปะหลัง
เจริญเติบโตดี โดยในปี 2566 เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกมันสำปะหลังเดือนมีนาคม 2565 และจะเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตได้ช่วง
เดือนตุลาคม 2565 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ผลผลิตจะออกตลาดมากที่สุดเดือนมกราคม - มีนาคม 2566  
คิดเป็นร้อยละ 72 ของผลผลิตทั้งหมด 

  หากพิจารณาแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า กำแพงเพชร เนื้อที่เก็บเก่ียว 727,006 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ผลผลิต 
2,432,562 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 พิจิตร เนื้อที่เก็บเก่ียว 17,210 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6  ผลผลิต 54,797 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 
นครสวรรค์ เนื้อที่เก็บเก่ียว 501,708 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 ผลผลิต 1,615,500 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 อุทัยธานี เนื้อที่เก็บ
เกี ่ยว 225 ,758 ไร่  ลดลงร ้อยละ 6 ผลผลิต 756,741 ตัน ลดลงร ้อยละ 6 และเพชรบูรณ์ เน ื ้อที ่ เก ็บเกี ่ยว 306,066 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ผลผลิต 1,071,231 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 

  สำหรับแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566 ภาครัฐได้
มีมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2565/66 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย  
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2565/66 2) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสำปะหลังและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2565/66 และ  
4) โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง (เครื่องสับมันฯ) 

02-5798511 



 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2565 ในพ้ืนที่ของทั้ง 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างยังคงได้รับผลกระทบ ซ่ึงคาดว่าในส่วนภาคการเกษตรจะมีผลผลิตได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ทางจังหวัด
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงสำรวจพ้ืนที่ความเสียหายเพ่ือให้ความช่วย เหลือและ
เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ทั้งนี้ ฝากไปถึงเกษตรกรทุกท่านในการเก็บเก่ียวผลผลิต ควรคำนึงถึงช่วงเวลา
การเก็บเก่ียวเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตและท่อนพันธุ์ที่ดีสำหรับปีการผลิตถัดไปเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับรา คาที่
เกษตรกรจะได้รับหากท่านใดสนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566 ของ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สศท.12 นครสวรรค์ 0 5680 3525 หรืออีเมล์ zone12@oae.go.th  

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,804 บาท สัปดาห์ก่อน 14,159 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,242 บาท สัปดาห์ก่อน 9,204 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.55 บาท สัปดาห์ก่อน 10.02 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.29 บาท สัปดาห์ก่อน 8.27 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.50 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 36.67 บาท สัปดาห์ก่อน 35.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.49 บาท สัปดาห์ก่อน 31.78 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 34.67 บาท สัปดาห์ก่อน 34.33 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.24 บาท สัปดาห์ก่อน 5.78 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.57 บาท สัปดาห์ก่อน 2.63 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.23 บาท สัปดาห์ก่อน 6.76 บาท 

 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,841 บาท สัปดาห์ก่อน 1,788 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,369 บาท สัปดาห์ก่อน 1,363 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,019 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.73 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.03 บาท สัปดาห์ก่อน 9.91 บาท  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 45.29 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.73 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.76 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.23 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.26 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.04 บาท สัปดาห์ก่อน  20.65 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 19.23 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.79 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.73 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.25 บาท สัปดาห์ก่อน 45.19 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 348 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 393 บาท สัปดาห์ก่อน 391 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.22 บาท สัปดาห์ก่อน 99.57 บาท 

 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.76 บาท สัปดาห์ก่อน 82.50 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.04 บาท สัปดาห์ก่อน 58.48 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.27 บาท สัปดาห์ก่อน 81.93 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.49 บาท สัปดาห์ก่อน 144.06 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 65.36 บาท สัปดาห์ก่อน 77.00 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท  

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

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

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่ 12 นครสวรรค์  เร ื ่อง สศท.12 เกาะติดสถานการณ์ผลิตมัน
สำปะหลัง ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 5%  และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหร ับวันน ี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐ กิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

