
 

  
 
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำความเคลื่อนไหวดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดกำแพงเพชร เดือนเมษายน 2565 โดยการ
ประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศปีฐาน 2562 มีจำนวน
รายการสินค้าและบริการทั้งสิ้น 430 รายการ สำหรับจังหวัด
กำแพงเพชร มีจำนวน 250 รายการ ครอบคลุมสินค้าและบริการ 
7 หมวด ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม          
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล หมวดยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค 
ซึ่งได้ผลดังนี ้
 

 
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2565 เทากับ 105.15 

(ปฐาน 2562=100) 
อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 4.65 (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้น ร้อยละ 5.73 
เนื่องจากฐานที่สูงขึ้นของค่ากระแสไฟฟ้าจากการสิ้นสุด
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ในปี 2564 
ประกอบกับราคาน้ำมันเช้ือเพลิงเริ่มชะลอตัวลง นอกจากนี้     
มีสินค้าสำคัญอื่นๆ ที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว
ผลไม้สด และเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม   
มีสินค้าที่ ราคาสูงขึ้น อาทิ ก๊าซหุงต้มที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น    
จากการสิ้นสุดระยะเวลาตรึงราคาโดยมีการทยอยปรับขึ้นราคา
แบบขั้นบันได และสินค้าในกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสุกร    
ไก่สด ไข่ไก่ น้ำมันพืช อาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน ตามต้นทุน
การผลิตและต้นทุนวัตถุดิบที่ เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าและ
บริการในหมวดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังทรงตัวและ เคลื่อนไหว      
ในทิศทางปกตสิอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

 ทั้งนี้  เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อ
พื้ น ฐ าน ขย าย ตั วที่ ร้ อ ย ล ะ  2.00 แ ล ะ เฉ ลี่ ย  4 เดื อ น          
(ม.ค.- เม.ย.) 2565 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 4.71 (AoA) 
และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงข้ึนร้อยละ 1.58 (AoA) 

 
 
 
 

 
 

เดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 104.4 (เดือนมีนาคม 2565 
เท่ากบั 104.4) ปีฐาน 2562 เท่ากับ 100 

การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดกำแพงเพชร
เดือนเมษายน 2565 เมื่อเทียบกับ 

1. เดือนมีนาคม 2565 (MoM) โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
2. เดือนเมษายน 2564 (YoY) สงูขึ้นร้อยละ 4.1 
3. เฉลี่ย 4 เดือน มกราคม-เมษายน ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปี 2564 (YoY) สูงขึน้ร้อยละ 4.4 
2.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดกำแพงเพชรเดือนเมษายน 

2565 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
แม้ค่าดัชนีโดยรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในระดับราคาสินค้า
ยังคงมีความเคลื่อนไหวท่ีส่งผลให้ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ดัชนีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3  
- กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.8 (ไข่ไก่ และนมผง)  
- กลุ่มผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (แตงกวา ผักกาดขาว ผักชี 

ถั่วฝักยาว มะละกอดิบ มะนาว พริกสด ข้ึนฉ่าย ต้นหอม กะหล่ำดอก 
มะระจีน ส้มเขียวหวาน ทุเรียน องุ่น และส้มโอ)  

- กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (น้ำมันพืช ซีอิ๊ว 
ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ)  

- กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (กาแฟผง
สำเร็จรูป น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาสำเร็จรูปพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม)  

- กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ปลากระป๋อง) 

ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ 0.3  
หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.3 (ค่ารางปลั๊กไฟฟ้า/ตลับ

ปลั๊กไฟฟ้า ผ้าห่ม ผงซักฟอก และสารกำจัดแมลง/ไล่แมลง)  
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.4 จาก

น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.0 โดยน้ำมันเบนซิน 95 ลดลงร้อยละ 
0.9 น้ำมันดีเซล B7 (ดีเซลธรรมดาเดิม) ลดลงร้อยละ 1.1 แก๊ส
โซฮอล์ 91 ลดลงร้อยละ 1.2 แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลงร้อยละ 0.9 
และน้ำมันดีเซล B10 ลดลงร้อยละ 1.3  

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 (สุรา) 
 
 
 

/2.2 ดัชนีราคาผูบ้ริโภค... 
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 
ศูนย์ราชกศูนย์ราชการจังหวัดกำแพารจังหวัดกำแพงเพชรงเพชร  อำเภอเมืองอำเภอเมือง  จัจังหวัดกำแพงเพชรงหวัดกำแพงเพชร  

โทรศัโทรศัพท์พท์  00  ––  55557700  ––  55001199  --  2200  โทโทรสาร รสาร     00  ––  55557700  ––  55002211  
สรปุภาวะการค้าจังหวัดกำแพงเพชร 

ประจำเดือน เมษายน 2565 
 

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน 2565 

 

  

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชร 
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2.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดกำแพงเพชรเดือน

เมษายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อย
ละ 4.1 โดยมีการเปลีย่นแปลง ดังนี้  

ดัชนีหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 3.5  

- กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 7.7  
- กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 5.4  
- กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 7.9  
- กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4  
- กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.4 
- กลุ่มอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.3  
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 

4.5  
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.1  
- หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.0  
- หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 2.7  
- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 10.1 

(ค่าซื้อยานพาหนะ และน้ำมันเช้ือเพลิง)  
- หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้น

ร้อยละ 3.7  
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.2 

2.3 ดัชนีราคาเฉลี่ย 4 เดือน (มกราคม–เมษายน) ปี 2565 
เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 โดยมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้  

ดัชนีอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.9  
- หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 8.5  
- หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.1  
- หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.8  
- หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 8.1  
- เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.2  
- อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.2  
- อาหารบริโภค-นอกบา้น สูงขึ้นร้อยละ 2.6  
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 4.7  
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.1  
- หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 2.0  
- หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 2.0  
- หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 9.7  
- หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้น

ร้อยละ 3.9 
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.8 

*สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ เผยแพร่ดัชนีราคา 
ผู้บริโภค (CPI) จังหวัดกำแพงเพชร เดือนเมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ 
http://www.price.moc.go.th 

 
 

 

 
 

ภาวะราคาสินค้าในเดือนเมษายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือน      
ที่ผ่านมา เป็นดังนี ้

หมวดสินค้า รายการ 
1.หมวดสินคา้ 
ที่ไม่มีการปรับ
ราคา 

- หมวดอาหาร ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ ,
ข้าวสารเจ้า 5%  
- หมวดเนื้อสัตว์และไข่ ได้แก่ ไข่เป็ด,ปลาดุก
ขนาดกลาง ,ปลาทับทิม 
- หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร 
- หมวดผลิ ตภัณ ฑ์ ปิ โต ร เลี ยม  ได้ แก่        
ก๊าชธรรมชาติ NGV 

2. หมวดสินค้า 
ที่ มี ก า ร ป รั บ
ราคาลดลง 

- หมวดเนื้อสัตว์และไข่ ได้แก่ สุกรชำแหละ 
เนือ้แดง ,หมูสามช้ัน ,ไก่สดทั้งตัวไม่มีเครื่องใน  
- หมวดผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี ,ผักคะน้า ,  
หัวหอมแดง ,หัวกระเทียมแห้ง ,มะเขือเทศ  
- หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 
E20 ,แก๊สโซฮอล์ 95 ,แก๊สโซฮอล์ 91  

3. หมวดสินค้า 
ที่ มี ก า ร ป รั บ
ราคาเพิ่มขึ้น 

- หมวดสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า  
,มันสำปะหลังหัวสด ,มันเส้น ,ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 
- หมวดอาหาร ได้แก ่ข้าวสารเหนียว 10% 
,น้ำมันพืช ถั่วเหลือง 1 ลิตร (องุ่น) ,น้ำมันพืช
ปาล์ม 1 ลิตร (มรกต),น้ำตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ 
 - หมวดเนื้อสัตว์และไข่ ได้แก่ สุกรมีชีวิต      
หน้าฟาร์ม ,ไข่ไก่ เบอร์ 2,3 ,ปลาช่อนขนาด
ใหญ่ 
- หมวดผัก ได้แก่ ผักชี ,ผักกาดขาวปลี ,
ถั่วฝักยาว ,แตงกวา ,พริกช้ีฟ้าสด ,มะนาวแป้น
ขนาดกลาง ,ต้นหอม                  
- หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ TPI 
299, TPI เขียว ,เหล็กเส้นกลม SR 24 
ยาว 10 เมตร ขนาด 6,9,12 มม.  
- หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ดีเซล
หมุนเร็ว ,ก๊าช LPG รถยนต์ , ก๊าชหุงต้ม 
ขนาด 15 กก. 
 

         
* สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน
เมษายน 2565 (แสดงดังตารางแนบท้ายเอกสาร) 

 
 
 
 

/4. ภาคการเกษตร.. 

3. รายการสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัด
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สถานการณ์สินคา้เกษตรที่สำคญัของจังหวัดกำแพงเพชร 
➢ ข้าวเปลือก 

•  สถานการณ์ด้านการผลิต 
ข้าวนาปี (ปี 2563/64) 
- พื้นที่เพาะปลูก         1,207,818.71  ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร       58,370  ครัวเรือน 
- คาดการณ์ผลผลิต  660,676.83  ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย            547  กิโลกรัม/ไร่ 

ช่วงเวลาออกสู่ตลาด เดือนสิงหาคม – มกราคม  
ข้าวนาปรัง (ปี 2563/64) 
- พื้นที่เพาะปลูก   336,290.04  ไร่ 
- จำนวนเกษตร          16,755  ครัวเรือน 
- คาดการณ์ผลผลิต  201,389.69  ตัน 
- ผลผลติเฉลี่ย            601  กิโลกรัม/ไร่ 

ช่วงเวลาออกสู่ตลาด เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม  
ข้าวนาปี (ปี 2564/65)  
- พื้นที่เพาะปลูก           1,249,529 ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร         59,968  ครัวเรือน 
- คาดการณ์ผลผลติ        743,723.06 ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย              588  กิโลกรัม/ไร่  

ช่วงเวลาออกสู่ตลาด เดือนสิงหาคม – มกราคม  
ข้าวนาปรัง (ปี 2564/65) 
- พืน้ท่ีเพาะปลูก       263,632.45  ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร     12,735 ครัวเรือน 
- คาดการณ์ผลผลิต    159,308.74 ตัน 
- ผลผลติเฉลี่ย          602  กิโลกรัม/ไร่ 

ช่วงเวลาออกสู่ตลาด เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม  

ที่มา : (ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ผ่านระบบ ทบก. DOAE 
Farmbook และรายงานสถิติการเพาะปลูกและผลผลิตพืช จากสำนักงานเกษตร
จังหวดักำแพงเพชร ณ เดือนเมษายน 2565) 

• สถานการณ์ด้านราคา 
ราคาเฉลี่ย ข้าวนาป ีณ เดือน เมษายน 2565 

ข้าวเปลือก 
ราคา (บาท/ตัน) 

มีนาคม 65 เมษายน 65 เปลีย่นแปลง 
ความชื้น 15% 8,300 8,600 +300.00 
ความชื้น 25% 7,300 7,600 +300.00 
ความชื้น 30% 6,800 7,100 +300.00 

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกปรับสูงขึ้น 
300 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
นาปรัง ปริมาณผลผลิตน้อย ผลผลิตออกสู่ตลาด 98 % 
ความช้ืนที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว 25-30% สถานการณ์การรับซื้อ
ของผู้ประกอบการยังมีการรับซื้อ แต่ปริมาณผลผลิตมีน้อยจึงมี
การรับซื้อจากจังหวัดใกล้เคียงรวมด้วย โดยคาดว่าผลผลิตจะ
ออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 เริ่มเตรียม
พื้นทีเ่พาะปลูกข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ 

 
 

ผลดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว จังหวัดกำแพงเพชร 
* ปี 2563/64 
- เกษตรกรทีไ่ด้รับเงินชดเชย     57,438  ราย 
- จำนวนเงิน           840,517,419.86 บาท 
** ปี 2564/65             
- เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน          59,970 ครัวเรือน 
- เกษตรกรทีไ่ดร้ับเงินชดเชย     59,918  ครัวเรือน 
- ธ.ก.ส. โอนเงนิให้แล้ว           58,916  ราย  
- จำนวนเงิน       1,433,391,113.84  บาท 
- ธ.ก.ส. โอนเงนิไม่สำเร็จ                  5  รายการ 
- จำนวนเงิน                 819,237.89  บาท            

(ข้อมูลจากสำนักงาน ธ.ก.ส.กำแพงเพชร ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)  

➢ มันสำปะหลัง 
•   สถานการณ์ด้านการผลิต 

มันสำปะหลัง ปี 2563/64 (ช่วงเก็บเกี่ยว ตุลาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2564) 
  - พื้นที่เพาะปลูก       750,372.34  ไร่ 
 - จำนวนเกษตร           39,618  ครัวเรือน 
 - คาดการณผ์ลผลิต      2,729,854.57  ตัน 
            - ผลผลิตเฉลี่ย            3,638  กิโลกรัม/ไร่ 

มันสำปะหลัง ปี 2564/65 (ช่วงเก็บเกี่ยว ตุลาคม 2564 ถึง สิงหาคม 2565) 
            - พื้นทีเ่พาะปลูก       756,324ไร่ 
 - จำนวนเกษตร           39,258  ครัวเรือน 
 - คาดการณ์ผลผลิต      2,374,101.04 ตัน 
            - ผลผลิตเฉลี่ย            3,139  กิโลกรัม/ไร่ 
ที่มา : (ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผ่านระบบ ทบก. DOAE 
Farmbook และรายงานสถิติการเพาะปลูกและผลผลิตพืช จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
กำแพงเพชร ณ เดือนเมษายน 2565) 

• สถานการณ์ด้านราคา 
ราคาเฉลี่ย มันสำปะหลัง ณ เดือน เมษายน 2565  

มันสำปะหลัง 
ราคา (บาท/ตัน) 

มีนาคม 65 เมษายน 65 เปลี่ยนแปลง 
เปอรเ์ซ็นเช้ือแป้งคละ 2.35 2.45 +0.10 
เปอร์เซ็นเช้ือแป้ง 25% 2.55 2.66 +0.11 
เปอร์เซ็นเช้ือแป้ง 30%  2.80 2.91 +0.11 
มันเส้น 7.19 7.50 +0.31 

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังหัวมันสดและมันเส้น 
ราคาปรับสูงขึ้น เป็นช่วงปลายฤดูกาลเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อ
เตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ ในขณะเดี่ยวกันความต้องการของ
ตลาดยังมีมาก คาดการณ์ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบ 100% ส่งผลให้    
มันสำปะหลังราคาสูงขึ้น 

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัด
กำแพงเพชร พบการระบาดของโรคในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร      
จำนวน 1 ราย พื้นที่ 25 ไร่ ขณะนีไ้ด้ถอนทำลายแลว้ และมีการติดตามและ
เฝ้าระวังในพื้นที่ เคยพบ โดยมีการหมั่นสำรวจแปลงที่ เพาะปลูก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพนัธ์มาตรการควบคุมการขนย้ายท่อนพันธุ ์ 

(ข้อมูล จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ณ เดอืนเมษายน 2565) 
 
 

/ผลการดำเนินการ... 

4. ภาคการเกษตร 
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ผลดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

มันสำปะหลัง จงัหวัดกำแพงเพชร  
*ปี 2563/64  

- เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน           39,629  ครัวเรือน 
- เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย      39,498  ครัวเรือน 
- ธ.ก.ส. โอนเงินให้แลว้             37,187  ราย 
- จำนวนเงนิ           306,534,667.08  บาท 

**ปี 2564/65  
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง 
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง
โครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 (งวดที่ 4) ราคาหัวมัน
สำปะหลังสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.65 บาท เนื่องจาก
ราคาสู งกว่าเป้ าหมาย (กิโลกรัมละ 2 .50 บาท) จึ งไม่มี         
การจ่ายเงินชดเชยส่วนตา่งให้แกเ่กษตรกร   

(ข้อมูลจากสำนักงาน ธ.ก.ส.กำแพงเพชร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565) 

➢ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
•  สถานการณ์ด้านการผลิต 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 1 ฤดูฝน ปี 2563/2564) 
- พืน้ท่ีเพาะปลูก    80,508.60  ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร          6,038  ครัวเรือน 
- ผลผลิต                68,110.28  ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย               846  กิโลกรัม/ไร่  
*ช่วงวันที่เพาะปลูก  มีนาคม –  ตุลาคม 2563 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 2 ฤดูแล้ง ปี 2563/2564) 
- พืน้ท่ีเพาะปลูก    51,386.37  ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร          4,225  ครัวเรือน 
- ผลผลิต                 40,843.13  ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย               795  กิโลกรัม/ตัน 
*ช่วงวันที่เพาะปลูก พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุ่น 1 ฤดูฝน ปี 2564/2565) 
- พื้นที่เพาะปลูก            62,345 ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร          4,655  ครัวเรือน 
- ผลผลิต                     47,818.62  ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย               767  กิโลกรัม/ไร่  
*ช่วงวันที่เพาะปลูก  มีนาคม –  ตุลาคม 2564 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รุน่ 2 ฤดูแล้ง ปี 2564/2565) 
- พื้นที่เพาะปลูก            50,984 ไร่ 
- จำนวนเกษตรกร          3,787  ครัวเรือน 
- คาดการผลผลติ           40,073.43  ตัน 
- ผลผลิตเฉลี่ย               786  กิโลกรัม/ไร่  
*ช่วงเวลาออกสูต่ลาดเป็นจำนวนมาก เดือนตุลาคม – ธันวาคม 

ที่มา : (ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบ ทบก. 
DOAE Farmbook และรายงานสถิติการเพาะปลูกและผลผลิตพืช จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ณ เดือนเมษายน 2565) 

 สถานการณ์ด้านราคา 
ราคาเฉลี่ย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ เดือนเมษายน 2565 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์
ราคา (บาท/กก.) 

มีนาคม 65 เมษายน 65 เปลีย่นแปลง 
ความชื้น 14.5% 10.41 11.25 +0.79 
ความชื้น 30% 8.01 8.55 +0.54 

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ฤดูแล้ง มี
ราคาสูงขึ้น ผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณน้อย เนื่องจากปัจจัยการ
เพาะปลูกทางด้านแหล่งน้ำ พื้นที่การเพาะปลูกมีน้อยทำให้ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย คาดการณ์ว่าผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบ 100% ส่งผลให้
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูง และเกษตรกรเตรียมพื้นท่ีสำหรับ
เพาะปลูกฤดูกาลใหม่ 

ผลการดำเนินการตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกร                
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดกำแพงเพชร 

*ปี 2563/64 
- เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน         6,038  ครัวเรือน 
- เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย    6,009  ครัวเรือน 
- ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว           5,084  ราย  
- จำนวนเงิน 17,615,198.17 บาท 
(ข้อมูลจากสำนักงาน ธ.ก.ส.กำแพงเพชร ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)    

      **ปี 2564/65  
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2565 คณะอนุกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายไดฯ้ 
ปี 2564/65 (งวดที่ 4) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดเมล็ด ความช้ืน 
14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท เนื่องจากมีราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
(กโิลกรัมละ 9.72 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แกเ่กษตรกร   

(ข้อมูลจากสำนักงาน ธ.ก.ส.กำแพงเพชร ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565) 
 

 
 

    
➢ การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่  

มี ผู้ ยื่ นขอจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลตั้ งใหม่ จำนวน 17 ราย              
ทุนจดทะเบียน 20.05 ล้านบาท ดังนี ้

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด        จำนวน  10 ราย  
  ทุนจดทะเบียน           จำนวน  9.35 ล้านบาท  
- บริษัทจำกัด     จำนวน  7 ราย   
  ทุนจดทะเบียน            จำนวน  10.70 ล้านบาท  

ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับ คือ 
1. การก่อสร้างทั่วไป  
2. การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร  
3. การขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

 
      /ตารางทุนจดทะเบียน... 

5. ภาคการค้าการลงทนุ เดือนเมษายน 2565 
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6.1 ตารางการจัดเก็บภาษีอาการของจังหวัดกำแพงเพชร เปรียบเทียบเดือนมีนาคม กับเมษายน 2565 

ประเภทภาษี 
จำนวนเงิน (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (+เพ่ิม,-ลด) 

มีนาคม 2565 เมษายน 2565 ล้านบาท ร้อยละ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15.544 21.951              +6.407           +41.218  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 157.574 225.510            +67.936          +43.114  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.144 4.681 - 0.463  - 9.001  

ทีม่า: สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร 

6.2 ตารางข้อมูลการจดทะเบียนรถของจังหวัดกำแพงเพชร เปรียบเทยีบเดือนมีนาคม กับเมษายน 2565 

ประเภทการจดทะเบียนรถ 
จำนวน (คนั) การเปลี่ยนแปลง  (+เพ่ิม,-ลด) 

มีนาคม 2565 เมษายน 2565 คัน ร้อยละ 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ทีน่ั่ง 254 123 - 131  - 51.57  
รถจักรยานยนต์ 1,160 865 - 295  - 25.43  

 ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 

 

/ตารางแสดงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค... 

 
➢ การจดทะเบยีนเลิกนิติบุคคล  

มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จำนวน 0 ราย                
ทุนจดทะเบียน 0 ลา้นบาท ดังนี ้

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด      จำนวน  - ราย  
  ทุนจดทะเบียน            จำนวน  - ล้านบาท  
- บริษัทจำกัด                จำนวน  - ราย   
  ทุนจดทะเบียน             จำนวน  - ล้านบาท 
 

 
 

 

 

➢ การจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เดือนเมษายน 2565 

- รับคำขอเครื่องหมายการค้า  จำนวน  1  ราย  
- รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า          จำนวน  1  ราย 
- รับคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า               จำนวน  -   ราย 
- รับคำขอโอนเครื่องหมายการค้า                           จำนวน      -    ราย 
- รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการคา้  จำนวน   -   ราย  
- รับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร      จำนวน   -   ราย 
- รับคำขอต่ออายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร           จำนวน   -   ราย  
- รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตร/อนุสิทธบัิตร  จำนวน   1   ราย 
- รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธบิัตร      จำนวน      -   ราย 

      รวมคำขอทั้งสิ้น     จำนวน   3   ราย 
 
 

 

6. การบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษายน 2565 
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ตารางแสดงราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค  ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2565 
25625622564 

 

 
 

 

 
/ตารางราคาสินค้าต่อ...  

 

 
รายการสินค้า หน่วย 

ราคาเฉลี่ย 
มี.ค.65 
(บาท) 

มีนาคม 2565 ราคาเฉลี่ย 
เม.ย.65 
(บาท) 

+ เพิ่ม   
– ลด 
(บาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
สปัดาห์ที ่

1 
สัปดาห์ที ่

2 
สัปดาห์ที ่

3 
สัปดาห์ที ่

4 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม               

- ข้าวเปลือก               

ขา้วเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ตัน 8,312.50 8,500 8,600 8,600 8,650 8,587.50 +275.00 +3.31 

ขา้วเปลือกเจ้า ความชื้น 25% ตัน 7,312.50 7,550 7,550 7,550 7,650 7,575.00 +262.50 +3.59 

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 30%  ตัน 6,812.50 7,050 7,050 7,050 7,150 7,075.00 +262.50 +3.85 

-  มันสำปะหลัง           

 มันสำปะหลัง เช้ือแป้งคละ กก. 2.35 2.40 2.40 2.43 2.55 2.45 +0.10 +4.04 

 มันสำปะหลัง เช้ือแป้ง 25% กก. 2.55 2.63 2.63 2.65 2.73 2.66 +0.11 +4.31 

 มันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 30% กก. 2.80 2.88 2.88 2.88 2.98 2.91 +0.11 +3.75 

 มันสำปะหลัง มันเสน้ กก. 7.19 7.75 7.45 7.40 7.40 7.50 +0.31 +4.31 

-  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์           

ชนิดเมล็ดความชื้น 14.5% กก. 10.46 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 +0.79 +7.55 

ชนิดเมล็ดความชื้น 30% กก. 8.01 8.45 8.45 8.45 8.85 8.55 +0.54 +6.74 
หมวดอาหาร เน้ือสัตว์ และเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์          

ข้าวสารหอมมะลิ (ตราฉัตรเพชร) 5 กก. 167.50 167.50 167.50 167.50 167.50 167.50 0.00 0.00 

ข้าวสารเจ้า 5% (ตราบัวชมพู) 5 กก. 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 0.00 0.00 

ข้าวสารเหนียว 10% (ตราบัวแดง) 15 กก. 360.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 +30.00 +8.33 

น้ำมันพืชถั่วเหลือง 1 ลติร (ตราองุ่น) ขวด 61.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 +4.00 +6.56 

น้ำมันพืชปาล์ม 1 ลิตร (ตรามรกต) ขวด 61.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 +4.00 +6.56 

น้ำตาลทราย ขาวบริสุทธิ์ (มิตรผล) กก. 22.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 +0.50 +2.27 

สุกรมีชีวิต ฟาร์มใหญ่ (100 กก.) กก. 86.25 92.00 92.00 98.00 101.00 95.75 +9.50 +11.01 

สุกรชำแหละ เนื้อแดง  กก. 172.50 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 -2.50 -1.45 

สุกรชำแหละ สามชั้น กก. 182.50 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 -2.50 -1.37 

ไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน กก. 81.25 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 -1.25 -1.54 

ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฟอง 3.84 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 +0.36 +9.45 

ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟอง 3.66 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 +0.34 +9.22 

ไข่เป็ด ขนาดกลาง ฟอง 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 

ปลาช่อนสด ขนาดใหญ ่ กก. 140.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 +10.00 +7.14 

ปลาดกุสด ขนาดกลาง กก. 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 

ปลาทับทิม กก. 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 0.00 0.00 
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หมายเหตุ : ข้อมูลสำรวจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในพืน้ท่ีอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 

เมษายน 2565 

 
รายการสินค้า หน่วย 

ราคาเฉลี่ย 
ก.พ. 65 
(บาท) 

มีนาคม 2565 ราคาเฉลี่ย 
เม.ย.65 
(บาท) 

+ เพิ่ม   
– ลด 

(บาท) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
สัปดาห์ที ่

1 
สัปดาห์ที ่

2 
สัปดาห์ที ่

3 
สัปดาห์ที ่

4 

หมวดผัก              

ผักชี  กก. 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 +15.00 +17.65 

ผักกาดขาวปลี กก. 28.75 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 +1.25 +4.35 

ผักคะน้า กก. 40.63 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 -8.13 -20.00 

กะหล่ำปลี กก. 25.63 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -0.63 -2.44 

ถั่วฝักยาว กก. 35.63 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 +1.88 +5.26 

พริกชี้ฟ้าสด กก. 71.25 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 +18.75 +26.32 

แตงกวา กก. 21.88 22.50 22.50 22.50 25.00 23.13 +1.25 +5.71 

มะเขือเทศ กก. 26.88 25.00 25.00 27.50 27.50 26.25 -0.63 -2.33 

มะนาวแป้นขนาดกลาง กก. 3.06 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 +0.19 +6.12 

ต้นหอม กก. 73.75 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 +1.25 +1.69 

หอมแดง (ไม่ตัดหมวด) กก. 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 -5.00 -9.09 

กระเทียมแห้ง (ไม่ตดัหมวด) กก. 100.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 -5.00 -5.00 

หมวดวัสดุก่อสร้าง              

- ปูนซีเมนต์               

  ตราTPI 299  50 กก. ถุง 126.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 +1.00 +0.79 

  ตราTPI (เขียว) 50 กก. ถุง 108.50 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 +0.50 +0.46 

- เหล็กเส้นกลม SR 24                   

  ยาว 10 เมตร ศก.  ขนาด 6 มม. เส้น 68.00 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 +3.50 +5.15 

  ยาว 10 เมตร ศก.  ขนาด 9 มม. เส้น 148.50 156.50 156.50 156.50 156.50 156.50 +8.00 +5.39 

  ยาว 10 เมตร ศก.  ขนาด 12 มม. เส้น 262.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 +14.00 +5.34 

- กระเบื้องมุงหลังคา ลอนโค้ง (ตราเพชร)  แผ่น 16.88 16.88 16.88 16.88 16.88 16.88 0.00 0.00 

หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม          

แก๊สโซฮอล์  E20  ลิตร 38.44 38.21 37.64 37.77 38.65 38.07 -0.37 -0.96 

ดีเซลหมุนเร็ว  ลิตร 30.33 30.34 30.34 30.34 30.34 30.34 +0.01 +0.05 

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตร 39.55 39.32 38.75 38.88 39.76 39.18 -0.37 -0.94 

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตร 39.28 39.05 38.48 38.61 39.49 38.91 -0.37 -0.94 

ก๊าซ LPG รถยนต์ ลิตร 11.89 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 +0.80 +6.73 

ก๊าซธรรมชาติ NGV  กก. 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 0.00 0.00 

ก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กก. ถัง 365.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 +15.00 +4.11 


