
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เปิดตัวเลขพยากรณห์อมหัวใหญ่ ปี 62 คาดอากาศดี ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึน้” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 3 ตุลาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เปิดตัวเลขพยากรณ์หอมหัวใหญ่ ปี 62 คาดอากาศดี ผลผลิต        
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. ระบุ ผลพยากรณ์หอมหัวใหญ่ ปี 62 คาด เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 10,354 ไร่ ลดลง จากปี 61 เล็กน้อย ร้อยละ 0.73
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 37,072 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกอยู่ที่ 3,580 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.36 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ไม่มีโรคแมลงรบกวน ส่งผลให้ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
สถานการณ์ หอมหัวใหญ่ ปี 2562 โดยผลพยากรณ์ (ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2561) คาดว่า ปี 2562 เนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ 
รวมทั้งประเทศ 10,354 ไร่ ลดลง จากปี 2561 ซึ่งมีจํานวน 10,430 ไร่ (ลดลงร้อยละ 0.73)ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 37,072 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีจํานวน 36,838 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64)  ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 3,580 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,532 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36) 

สําหรับเนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ในปี 2562 คาดว่าเนื้อที่ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาหอมหัวใหญ่เบอร์ 1            
ที่เกษตรกรขายได้ ในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.46 บาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ราคาลดลงร้อยละ 34.40 ซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 
14.42 บาท  จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มเนื้อที่เพาะปลูก  ส่วนผลผลิตต่อไร่ คาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว หากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น 
ไม่มีโรค และแมลงรบกวน เอื้ออํานวยต่อการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 รัฐบาลได้เตรียมพร้อมสําหรับมาตรการบริหารจัดการสินค้าหอมหัวใหญ่ โดยจะยังคงเดินหน้า
โดยใช้ขบวนการสหกรณ์บริหารจัดการสินค้าโดยจัดหาเมล็ดพันธุ์จํานวน 3.15 ตัน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรสมาชิกภายใต้
เงื่อนไขตามกรอบ WTO สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตผ่าน
เครือข่ายสหกรณ์ รวมถึงชะลอการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (มกราคม – มีนาคม 2562) 
โดยทางกรมศุลกากรได้กําหนดมาตรการเข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบนาเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ และประเมิน
ราคาเพื่อเสียภาษีนําเข้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง  

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการนําเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่นอกโควตาสายพันธุ์อื่นเข้ามาปลูกปะปนจนส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลผลิตที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศ จึงกําหนดแนวทางป้องกันโดยให้สหกรณ์จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกทุกรายที่ได้รับการ
จัดสรรโควตาเมล็ดพันธุ์ว่าได้รับพันธุ์วันที่เท่าไร รวมทั้งเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเมื่อใด (ควรไม่น้อยกว่า 80 วัน) เพื่อป้องกันการ
ส่งออกหอมหัวใหญ่ไม่มีคุณภาพไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ มอบให้กรมวิชาการเกษตรสุ่มตรวจแปลงหอมหัวใหญ่ของ
เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปว่ามีการนําเมล็ดพันธุ์นอกโควตาเข้ามาเพาะปลูกในพื้นที่หรือไม่รวมทั้งมอบให้สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดทําโครงการนําร่องเกี่ยวกับการจัดทําระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
หอมหัวใหญ่ที่ผลิตในอําเภอแม่วางและสันป่าตอง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออกที่สําคัญของไทยไปตลาด
ประเทศญี่ปุ่น 

สศก. จะมีการสํารวจติดตามการผลิตทุกเดือนและปรับค่าพยากรณ์อีกครั้งหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลมี
ความแม่นยําและเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสู่วางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูล          
ผลพยากรณ์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร โทร. 0 2561 2870 
หรืออีเมล prcai@oae.go.th 

02-5798511
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,881 บาท สัปดาห์ก่อน 15,161 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,616 บาท สัปดาห์ก่อน 7,550 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.33 บาท สัปดาห์ก่อน 5.19 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.69 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.53 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.66 บาท สัปดาห์ก่อน 26.67 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.5 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.01 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.56 บาท สัปดาห์ก่อน 2.51 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.62 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,641 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,681 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,378 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,383 บาท 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,131 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,167 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.93 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.22 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.72 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.22 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.75 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.74 บาท  สัปดาหก่์อน  15.56 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.95 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.00 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.27 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.52 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.15 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.17 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.01 บาท สัปดาห์ก่อน 90.27 บาท 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.80  บาท  สัปดาห์ก่อน 147.04 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.14 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.38 บาท สัปดาห์ก่อน 8.47 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เปิดตัวเลขพยากรณ์หอมหัวใหญ่  
ปี 62 คาดอากาศดี ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

 


