
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เร่ือง “สศท.2 เกาะติดสถานการณ์ข้าวนาปี 6 จังหวัด ภาคเหนือ ปี 2565/66” 

ออกอากาศ วันพธุท่ี 4 พฤษภาคม 2565  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่

เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื ่อง สศท.2 เกาะติดสถานการณ์ข้าวนาปี 6 จังหวัด ภาคเหนือ ปี 

2565/66 ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการบูรณาการจัดทำข้อมูลพยากรณ์เนื ้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 

2565/66 (ข้อมูลจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด เศรษฐกิจ

การเกษตรอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.2 ณ วันที่ 12 เมษายน 2565)  

ของ 6 จังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน และตาก โดยบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการพยากรณ์ มีดังนี้ 

 เนื้อที่เพาะปลูก คาดว่า จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 1,487,347 ไร่ ลดลงจากปี 2564/65 ร้อยละ 2.32 จังหวัด

สุโขทัยมีจำนวน 1,129,280 ไร่ ลดลงจากปี 2564/65 ร้อยละ 0.01 และจังหวัดแพร่ มีจำนวน 299,420 ไร่ ลดลงจากปี 

2564/65 ร้อยละ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปทำเกษตรผสมผสาน ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์  เกษตรกรบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังล่าช้าจึงต้องปล่อยพื้นที่ว่างในฤดูเพาะปลูก

ข้าวนาปี เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกมันสำปะหลัง เพราะเห็นว่าสถานการณ์ราคาดีต่อเนื่อ ง ต้นทุน

การผลิตต่ำ และบางรายก็มีการปรับเปล่ียนไปปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เนื่องจากสถานการณ์ราคาจูงใจ   ในขณะท่ีจังหวัด

อุตรดิตถ์ มีจำนวน 599,645 ไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564/65 ร้อยละ 0.57 จังหวัดน่าน มีจำนวน 336,747 ไร่ เพิ่มขึ้น

จากปี 2564/65 ร้อยละ 2.16 เนื่องจากเกษตรกรคาดการณ์ว่าจะมีน้ำปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ปลูก

ข้าวนาปีมากขึ้น และน่าจะมีเพียงพอตลอดรอบการผลิต ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวในพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่าง รวมท้ัง  

มีแรงจูงใจจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65                       

ส่วนจังหวัดตาก  มีจำนวน 383,170 ไร่ เท่ากับปีท่ีผ่านมา    
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ผลผลิตต่อไร่ คาดว่า จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 597 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564/65 ร้อยละ 1.85 และจังหวัด

สุโขทัย มีจำนวน 550 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564/65 ร้อยละ 8.35 เนื่องจากปีนี้มีฝนตกตั้งแต่ต้นปีทำให้มีปริมาณ

น้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่ดีขึ้นเนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนท่ี

จะได้รับจากการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน และโรค

แมลงศัตรูพืช ส่งผลกระทบให้ผลผลิต เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตต่อไร่อาจได้รับความเสียหาย ส่วนผลผลิตต่อไร่ของท้ัง 

4 จังหวัด ที่มีผลผลิตเท่ากับปีที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน 593 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดแพร่ มีจำนวน 578 

กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดน่าน มีจำนวน 511 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดตาก มีจำนวน 415 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากคาดว่ายังคง  

มีปริมาณน้ำเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงแตกกอและออกรวงเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา 

 ด้านปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม 

2565 -มกราคม 2566 จำนวน 887,946 ตัน จังหวัดสุโขทัย คาดว่าจะเริ ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 - 

กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 621,104  ตัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนสิงหาคม 2565 - มกราคม 2566 

จำนวน 355,589 ตัน เนื่องจากเกษตรกรในบางพื้นที่อาจปลูกข้าวนาปีล่าช้า ซึ ่งหากเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ  

จะมีอายุเก็บเกี่ยวนานถึง 120 วัน ท้ังนี้ ผลผลิตของท้ัง 3 จังหวัด จะเริ่มมีปริมาณมากช่วงเดือนตุลาคม 2565 และกระจุก

ตัวเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนจังหวัดแพร่ ตาก น่าน และอุตรดิตถ์ มีช่วงระยะเวลาท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดส้ันกว่าจังหวัด

อื่น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจังหวัดแพร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 173,065  ตัน จังหวัดน่าน ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 

2566 จำนวน 172,078 ตัน และจังหวัดตาก ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 จำนวน 159,016 ตัน 

  ในขณะท่ีภาพรวมสถานการณ์การตลาดข้าวไทย ปี 2565 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ ความช้ืน 15 % คาดว่าปรับตัว

สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย เฉล่ียอยู่ท่ีตันละ 8,900 - 9,400 บาท เนื่องจากข้าวเปลือกเจ้าพื้นแข็งของไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า

ประเทศคู่แข่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่มี

ความแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกข้าวเริ่มคลี่คลายลง ค่าเงินบาท  

มีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยหนุนให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งความ

ต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศท่ีมีมากขึ้นตามกรอบแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร   

ทั้งนี้ สศท.2 จะดำเนินการติดตามสถานการณ์เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนบริหารจัดการข้าวตั้งแต่ช่วงต้น

ฤดูกาล  อาทิ กรมชลประทานควรวางแผนบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ปรับการระบายให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำ ระยะเวลา ผลกระทบ และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ การแจ้งเตือนภัยเพื่อลด

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด (ข้าวพื้นนุ่ม)  

ให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านการตลาดต่างประเทศควรแจ้งเตือนสถานการณ์ตลาดล่วงหน้าเพื่อให้ภาค

การผลิตสามารถวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และทุกจังหวัดควรใช้กลไกคณะทำงานประสานงานด้านการตลาด 

(Demand Site) วิเคราะห์ข้อมูลสมดุลสินค้า (Demand Supply) เพื่อให้ทราบผลผลิตส่วนเกินหรือส่วนขาดเพื่อวางแผน



บริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศ

การเกษตร สศท.2 โทร. 05 532 2658 ต่อ 205 หรืออีเมล zone2@oae.go.th 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 11,883 บาท สัปดาห์ก่อน 11,736 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉล่ียตันละ 8,564 บาท สัปดาห์ก่อน 8,517 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความช้ืนไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 9.89 บาท สัปดาห์ก่อน 9.73 บาท 

ข้าวโพดความช้ืนเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 7.72 บาท สัปดาห์ก่อน 7.68  บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 17.13 บาท สัปดาห์ก่อน 17.41 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 41.15 บาท สัปดาห์ก่อน 43.86 บาท 

ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 30.82 บาท สัปดาห์ก่อน 31.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 24.74 บาท สัปดาห์ก่อน 20.64 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มท้ังทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.78  บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 2.43 บาท สัปดาห์ก่อน 2.39 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 7.02 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,814 บาท สัปดาห์ก่อน 1,697 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,495 บาท สัปดาห์ก่อน 1,397 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 1,013 บาท สัปดาห์ก่อน 1,001 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.66 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 9.69 บาท สัปดาห์ก่อน 9.73  บาท   

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.80 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 61.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  62.30 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 60.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.80  บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. 26.30 บาท สัปดาห์ก่อน  26.28  บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 24.50 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.44 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 57.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  57.02 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก.ละ 92.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 96.65 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 43.09 บาท สัปดาห์ก่อน 40.46 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 318 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ียร้อยฟองละ 370 บาท  สัปดาห์ก่อน 372 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 99.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 99.72 บาท 



กระบือ 

ราคาเฉล่ียท้ังประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 82.13บาท สับดาห์ก่อน 81.61 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 58.33 บาท สัปดาห์ก่อน 59.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 80.07 บาท สัปดาห์ก่อน 79.38 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 152.95 บาท สัปดาห์ก่อน 152.26 บาท   

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 66.04 บาท สัปดาห์ก่อน 71.12 บาท   

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉล่ีย ก.ก. ละ 6.85 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน   

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ไม่มีราคา 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล

ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  

    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 2 พิษณุโลก เรื่อง สศท.2 เกาะติดสถานการณ์ข้าวนาปี 6 จังหวัด ภาคเหนือ 
ปี 2565/66 และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีสำคัญประจำสัปดาห์ท่ีรายงานให้เราได้ทราบกัน
ในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ท่ีกรุณาเป็นส่ือกลางให้เรา
ได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดต่อได้ท่ี ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหว

ได้ที ่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           

เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน

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


ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน

สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


