
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 

เรื่อง ภาพรวมปีน้ี ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพ่ิมขึ้น อาทิ ปาล์ม-มัน-กุ้ง  
ขณะท่ี ข้าวนาปี-ยาง-ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนรู และฝนท่ีตกต่อเน่ือง  

ออกอากาศวันพุธท่ี 14 ธันวาคม 2565 
 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ภาพรวมปีนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพ่ิมขึ้น อาทิ 
ปาล์ม-มัน-กุ ้ง ขณะที ่ ข ้าวนาปี -ยาง-ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนร ู แล ะฝนที ่ตกต่อเนื ่อง 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เปิดเผยถึงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสิน ค้า
เกษตร เมื ่อว ันที ่ 8 พฤศจ ิกายน 2565 ซึ ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) เป็นประธาน  
โดยพบว่า สินค้าเกษตรที่สำคัญปีนี้ มีผลผลิตหลายชนิดเพ่ิมขึ้น อาทิ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม 
เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี สินค้าเกษตรบางชนิดมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้แก่ โครงการประกันรายได้ และ
ความต้องการผลผลิตเพ่ือใช้ในประเทศและเพ่ือการส่งออกมีเพ่ิมขึ้น จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพา ะปลูก และ  
เนื้อที่เลี้ยง รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช และเกษตรกรให้การดูแล  
มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้พันธุ์ดี ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นด้วย      

หากพิจารณาสินค้าแต่ละชนิด (ข้อมูลพยากรณ์ ณ ตุลาคม 2565) พบว่า ปาล์มน้ำมัน 2565 คาดว่าเนื้อที่ให้ผล
รวมทั้งประเทศ 6.150 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.93 ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 18.42 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
8.94 โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลทั้งประเทศ 2,994 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.94  โดยเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจาก เนื้ อที่  
ที่ปลูกเม่ือปี 2562 เพราะราคาดี จึงมีการปลูกทดแทนพืชอ่ืน ได้แก่ เงาะ ลองกอง กาแฟ ยางพาราที่อายุมาก ส่วนผลผลิต
ต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณน้ำฝนช่วงปลายปี 2564 ถึงตลอดปี 2565 ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำหนักทะลายเพ่ิมขึ้น  

มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2566 (ปีเพาะปลูก 2565/66) เป็นมันสำปะหลังโรงงาน ที่จะเก็บเก่ียวช่วงเดือนตุลาคม 
2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ซ่ึงคาดว่า เนื้อที่เก็บเก่ียวรวมทั้งประเทศ 10.11 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.93 
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 34.75 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.18 ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ เก็บเก่ียว ทั้งประเทศ 3,436 กิโลกรัมต่อไร่  
เพิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 0.26 ซึ ่งเน ื ้อที ่ เก ็บเกี ่ยวเพิ ่ มข ึ ้นจากราคาที ่จ ู งใจ โดยขยายพื ้นที ่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงา น  
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ส่วนผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณน้ำฝนดีตลอดปี 2565 แม้ว่าจะได้รับ
อิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลาน ในเดือนสิงหาคม 2565 และพายุใต้ฝุ่นโนรู ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 ก็ตาม 

กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565  เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งประเทศ 270,601 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.90 ปริมาณการ
ผลิต รวมทั้งประเทศ 377,997 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.12 ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อปี รวมทั้งประเทศ 1,397 กิโลกรัมต่อไร่ 
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เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.23 โดยเนื้อที่เลี้ยงปี 2565 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับปัจจุบัน
สถานการณ์ โควิด-19 ได้คลี่คลายลง ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มฟ้ืนตัว ความต้องการบริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ทั้งห้องเย็นและโรงงานแปรรูปเพ่ือส่งออกมีความต้องการซ้ือเพ่ิม เกษตรกรจึงยังคง
เลี้ยงกุ้งต่อเนื่อง และแม้ว่าเกษตรกรยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้ง เช่น โรคขี้ขาว ไวรัสตัวแดงดวงขาว  
โรคหัวเหลือง และต้นทุนอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงมากนัก เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงมาใช้แนวทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดดี 

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มสินค้าเกษตรบางชนิด ที่คาดการณ์ว่า
ผลผลิตจะลดลงจากปีที่แล้ว เช่น ข้าวนาปี  ยางพารา ปลานิล เป็นต้น เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยจากพา ยุโ นรู                
และฝนที ่ตกต่อเน ื่องทำให้จำนวนวันกร ีดยางลดลง รวมทั ้งประสบปัญหา โรคใบร ่วงชนิดใหม่ในยางพาราส่งผลให้ 
ไม่สามารถกรีดยางได้ ส่วนข้าวนาปี และปลานิล ผลผลิตลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยโนรู ประกอบกับราคา
ปัจจัยการผลิตที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรบา งรา ยบำ รุง  
ดูแลผลผลิตได้ไม่เต็มที่โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนหนึ่งปรับตัวโดยหันมาลดการใส่ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ย อินทรีย์ทดแทน  
ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น  

ทั้งนี้ สศก. จะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิต ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง สภาพภูมิอากาศ โรคระบาดในพืชและสัตว์  
ในช่วงการเจริญเติบโต จนถึงช่วงเก็บเก่ียว ซ่ึงอาจส่งผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เพ่ือนำมาปรับค่าพยากรณ์ต่อไป 
โดย สศก.จะมีการปรับค่าพยากรณ์สินค้าเกษตร เป็นรายไตรมาส  สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลสถานการ ณ์
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญเพ่ิมเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศกา รเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 561 2870 หรืออีเมล prcai@oae.go.th 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,857 บาท สัปดาห์ก่อน 12,684 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,158 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.50 บาท สัปดาห์ก่อน 10.69 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.31 บาท สัปดาห์ก่อน 8.42 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 19.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.50 บาท สัปดาห์ก่อน 36.67 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.10 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

 



ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.84 บาท สัปดาห์ก่อน 31.12 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.78 บาท สัปดาห์ก่อน 5.06 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.57 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.07 บาท สัปดาห์ก่อน 7.13 บาท 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,984 บาท สัปดาห์ก่อน 1,977 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,426 บาท สัปดาห์ก่อน 1,467 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.17 บาท สัปดาห์ก่อน 7.14 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.14 บาท สัปดาห์ก่อน 10.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.78 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.28 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.78 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.84 บาท สัปดาห์ก่อน  19.97 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 18.70 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.94 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.59 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท สัปดาห์ก่อน 45.27 บาท 



ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 392 บาท สัปดาห์ก่อน 390 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.65 บาท สัปดาห์ก่อน 99.22 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.64 บาท สัปดาห์ก่อน 81.76 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.38 บาท สัปดาห์ก่อน 58.13 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.05 บาท สัปดาห์ก่อน 81.88 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 146.59 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.19 บาท สัปดาห์ก่อน 74.60 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท  

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บริ การ
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 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง ภาพรวมปีนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพ่ิมขึ้น อาทิ ปาล์ม-
มัน-กุ้ง ขณะที่ ข้าวนาปี-ยาง-ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนรู และฝนที่ตกต่อเนื่อง และสำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วย ค่ะ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรณุาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้



ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

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

