
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เกาะตดิ 4 เดือน หลงัลุยโครงการ หนุนปลูกพชือาหารสัตว์ทดแทนนาปรัง '61” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกาะติด 4 เดือน หลังลุยโครงการ หนุนปลูกพืชอาหารสัตว์
ทดแทนนาปรัง '61 ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 61 ภายหลังเริ่ม
ดําเนินโครงการ 4 เดือนแรก เผย มีเกษตรกรผ่านคุณสมบัติเข้าร่วม 963 ราย พ้ืนที่ 7,318 ไร่หนุนเกษตรกรผลิตต้น
ข้าวโพดสดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ช่วงฤดูแล้งที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
เป้าหมายให้เกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งและลดพื้นที่นาปรัง มีกําหนดระยะเวลาโครงการ
ระหว่าง ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรไร่ละ 
2,000 บาท  เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง  

จากการติดตามผลการดําเนินงานปี 2561 ในช่วง 4 เดือนแรก (ธันวาคม 2560 - มีนาคม2561) สศก. พบว่า         
มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 963 ราย พ้ืนที่รวม 7,318 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูก          
ต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักสําหรับนํามาทําเป็นอาหารสัตว์ 6,994 ไร่และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เก็บเมล็ด) 324 ไร่  
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิต
พืชอาหารสัตว์ รวมทั้งประสานกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าพืชไร่ และสมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ทั ้งนี ้ สศก . จะติดตามการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งระยะต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
โดยทีมปศุสัตว์จังหวัด จะเร่งดําเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ให้ความรู้แก่เกษตรกร และติดต่อ
ประสานงานหาผู้รับซื้อผลผลิตเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่าง
ย่ังยืนจากการผลิตต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักป้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่พืชอาหารสัตว์
ขาดแคลนประมาณ 20.87 ล้านตัน และยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องนําเข้า
เมล็ดข้าวโพดมากถึงปีละ 4 ล้านตัน  

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,229 บาท  

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,839 บาท สัปดาห์ก่อน 7,785 บาท 
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ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.72 บาท   

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.12 บาท   

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 17.15 บาท  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 45.86 บาท สัปดาห์ก่อน 42.27 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.40 บาท สัปดาห์ก่อน 29.66 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.27 บาท สัปดาห์ก่อน 22.03 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.83 บาท   

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท   

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.28 บาท   

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,673 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,648 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,319 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,307 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,095 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.22 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.71 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.28 บาท 
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ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.57 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.07 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.57 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.35 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.40 บาท 
เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.72 บาท 
น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.02 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 50.38 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.58 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 267 บาท  สัปดาห์ก่อน 251 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 330 บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.65 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.84 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.25 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 87.28 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 153.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 169.79 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.66 บาท 

ปลาหมกึ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.68 บาท สัปดาห์ก่อน 8.60 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
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ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ

ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง เกาะติด 4 เดือน หลังลุยโครงการ หนุนปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาปรัง '61 
และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


