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สถานการณ์การผลิตมนัสาํปะหลงั ฤดกูารผลิต ปี 2565/66 
 

สมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย ได้ประเมินปริมาณความต้องการใช้ห ัวมัน
สําปะหลังที�ผลิตภายในประเทศ ฤดูการผลิตปี 2565/66 คาดว่าจะมีปริมาณรวม 
29,890,343 ตัน เปรียบเทียบกับการประเมินปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง
ภายในประเทศ ฤดูการผลิตปี 2565/66 ณ ข้อมูลปัจจุบนั คาดว่าจะมีปริมาณรวม 
23,769,183 ตนั พบว่าปรมิาณผลผลติมนัสําปะหลงัน้อยกว่าความต้องการใช้หวัมนั
สําปะหลงัถงึ 6,121,159 ตนั ส่งผลใหป้รมิาณหวัมนัสาํปะหลงัออกสู่ตลาดน้อย ทําให้
ราคาหวัมนัสาํปะหลงัและผลติภณัฑย์งัคงอยูใ่นระดบัสงู ทั ;งที�เขา้สู่ช่วงฤดกูารผลติแลว้ 
 

โดยการประเมนิปรมิาณผลผลติมนัสาํปะหลงัภายในประเทศ ฤดกูารผลติปี 
2565/66 ของสมาคมฯ มปีรมิาณลดลงอยา่งมากเมื�อเทยีบกบัรายงานผลการสํารวจ
ภาวะการผลติและการคา้มนัสาํปะหลงั เมื�อเดอืนกนัยายน 2565 เนื�องจากภายหลงั
การสํารวจฯ มปีัจจยัหลายด้านที�ส่งผลกระทบต่อพื;นที�เพาะปลูกมนัสาํปะหลงั และ
ปรมิาณผลผลติเฉลี�ยต่อไร่ ไดแ้ก่ การเกบ็เกี�ยวมนัสาํปะหลงัก่อนครบอาย ุ(ประมาณ 
5-7 เดอืน) และการระบาดของโรคใบด่างมนัสําปะหลงั โรครากเน่าโคนเน่า โรคพุ่ม
แจ้ ส่งผลกระทบให้ปรมิาณผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ลดลงประมาณ 30% ประกอบกบั
ภาวะอุทกภยัในช่วงเดอืนตุลาคม ปี 2565 ทําให้ผลผลติมนัสําปะหลงัหลายพื;นที�
ไดร้บัความเสยีหายสิ;นเชงิและเกษตรกรไดป้รบัเปลี�ยนพื;นที�ไปปลกูพชืชนิดอื�น 
 

สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รบัทราบสถานการณ์ดังกล่าว โดย
สมาคมฯ จะตดิตามขอ้มลูและสถานการณ์ต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ และจะนําเสนอขอ้มูล
ใหส้มาชกิฯ อยา่งต่อเนื�องต่อไป 
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Situation of Cassava Productions in 2022/23 
 

Thai Tapioca Starch Association (TTSA)  has revised the estimation for 
demand of local cassava roots in 2022/23 to be 29,890,343 tons, compare to latest 
update estimation of local cassava productions in 2022/23 at 23,769,183 tons. 
From revised information supply of local cassava productions is much less than the 
demand of local cassava roots for about 6 ,121 ,159 tons. As a result supply of 
cassava roots into the market is less than expected and price of cassava root is still 
at high level, even though we have entered into high season of cassava production. 
 

The revision by TTSA for local cassava productions in 2022 / 23  has 
significantly decreased when compared to the crop survey report in September 
2022 , due to many conditions which have changed after latest crop survey. 
For example, many farmers have harvested their crop before its maturity 
(around 5-7 month) and also severe outbreak of Cassava Mosaic Disease 
(CMD), Root Rot Disease and Witches Broom Disease, causing the average 
yield decreased around 30%. And many plantation areas has been damaged 
by big floods in October 2022. Some farmers have switched their cultivation 
to other crops. 
 

TTSA would like to inform this updated situation to all members and 
will continue closely monitor the situation and will keep all members being 
updated for any situation that may change. 
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