
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เจาะผลส่งเสริมถ่ัวเหลืองหลังนา จ.เชียงราย  3 พันไร่ เชื่อมโยงตลาด ดึงการค้าถ่ัวเหลืองคึกคัก” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 8 สิงหาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เจาะผลส่งเสริมถั่วเหลืองหลังนา จ.เชียงราย  3 พันไร่ เชื่อมโยง
ตลาด ดึงการค้าถั่วเหลืองคึกคัก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 1 จังหวัดเชียงราย 
เผย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 600 ราย ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาจํานวน 3,000 ไร่ ในอําเภอดอยหลวงและ
อําเภอเชียงรุ้ง ช่วยเกษตรกรเสริมองค์ความรู้การผลิตถั่วเหลืองหลังนา สถานการณ์การค้าถั่วเหลืองหลังนาคึกคักมากขึ้น 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย
ถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายใต้กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง จังหวัด
เชียงราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณดําเนินการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 600 ราย 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาจํานวน 3,000 ไร่ ในอําเภอดอยหลวง
และอําเภอเชียงรุ้ง 2) การจัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด และ 3) การส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุจํานวน 360 ไร่  

จากการติดตามของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) พบว่า ผลการดําเนินงาน 9 เดือน 
นับแต่วันอนุมัติโครงการ (7 สิงหาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) ได้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต     
ถั่วเหลืองหลังนา การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง และเชื้อไรโซเบียม) และการเชื่อมโยงการตลาดให้แก่
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 93 ในเรื่องต่างๆ อาทิ  วิธีการตรวจเฝ้าระวังศัตรูพืช 
ระยะเวลาในการตรวจแปลง การปลูกแบบหว่าน การคัดพันธ์ุปน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)         
การใช้ปุ๋ยเคมี และการให้น้ําในระยะเวลาที่เหมาะสม  

ด้านการจัดต้ังแปลงเรียนรู้ ได้จัดต้ังแปลงเรียนรู้ จํานวน 3 จุด ได้แก่ ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง จํานวน 2 จุด และ
ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน 1 จุด  มีเกษตรกรประมาณร้อยละ 37 เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื่องจาก 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเพาะปลูกถั่วเหลืองมาก่อนแล้วจึงมีความคุ้นชินกับวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม จึงเห็นว่าแปลง
เรียนรู้ควรมีการสาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ในการดูแลรักษาแปลงถั่วเหลือง เพิ่มเติมให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลือง
หลังนาของเกษตรกรภายหลังการเข้าร่วมโครงการในปี 2560/61 พบว่า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 172 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเกษตรกรขาย
ได้อยู่ที่ 16.83 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.51 บาทต่อกิโลกรัม  

ด้านนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผอ.สศท.1 กล่าวเสริมถึงการเชื่อมโยงการตลาดว่า มีการดําเนินการโดยเชิญ
ภาคเอกชนเข้าร่วมช้ีแจงหลักเกณฑ์การรับซื้อถั่วเหลือง โดยต้องการรับซื้อถั่วเหลืองชั้นคุณภาพที่มีการคัดเกรด อย่างไรก็
ตาม เกษตรกรยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากไม่มีเครื่องคัดเกรด ดังนั้น สํานักงานเกษตรอําเภอจึงมีแนวทางส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขาย และให้สหกรณ์การเกษตรร่วมดําเนินการด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
โครงการฯ ได้กําหนดเกณฑ์การคืนเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่ม ตามระเบียบ
ข้อตกลงในการคืนเมล็ดพันธ์ุให้กลุ่มในรูปของตัวเงิน โดยคํานวณมูลค่าเท่ากับจํานวนเมล็ดพันธ์ุที่ได้รับตามราคาตลาด 
เพื่อการออมเป็นเงินทุนในการปลูกถั่วเหลืองให้แก่สมาชิกในระยะต่อไป  

ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในระดับมาก โดย หน่วยงานในพื้นที่ได้มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตร มีการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงานมาก
ย่ิงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนได้รับเมล็ดพันธ์ุมาล่าช้า ล่วงเลยช่วงระยะเวลาการปลูกจึงตัดสินใจใช้เมล็ดพันธ์ุปลายฤดู
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ฝนที่ปลูกไว้เอง หรือซื้อจากเพื่อนบ้านหรือพ่อค้าในพื้นที่แทน และควรเพิ่มบทบาทสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เพื่อ
เชื่อมโยงตลาด และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองพร้อมเพิ่มเติมเทคนิคและองค์ความรู้
ต่างๆ มากย่ิงขึ้นในแปลงเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ และเข้าไปใช้บริการแปลงเรียนรู้ฯ เพิ่มมากขึ้น  
ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตามผลการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุจํานวน 360 ไร่ สศท.1 จะลงพื้นที่ติดตามอีกครั้งในเดือน
กันยายน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ได้ก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถั่วเหลืองหลังนา การเชื่อมโยงตลาดส่งผลให้สถานการณ์การค้าถั่วเหลืองหลังนา
คึกคักมากขึ้นกว่าเดิมเกษตรกรทราบเงื่อนไขการรับซื้อของพ่อค้า สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้ 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,998 บาท สัปดาห์ก่อน 15,987 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,422 บาท สัปดาห์ก่อน 7,576 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.68 บาท สัปดาห์ก่อน 7.17 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.49 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.91 บาท สัปดาห์ก่อน 28.14 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 25.92 บาท สัปดาห์ก่อน 19.96 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.81 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.34 บาท สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.70 บาท สัปดาห์ก่อน 5.71 บาท 
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ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,634 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,630 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,250 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,147 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.96 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.13 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.18 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.68 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.18 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.23 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.70 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.32 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.39 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.72 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.56 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.96 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 279 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 330 บาท  สัปดาห์ก่อน 331 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.91 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.52 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.71 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.64 บาท สัปดาห์ก่อน 89.61 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 158.28  บาท  สัปดาห์ก่อน 163.64 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.90 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.40 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจาะผลส่งเสริมถั่วเหลืองหลังนา           
จ.เชียงราย 3 พันไร่ เชื่อมโยงตลาด ดึงการค้าถั่วเหลืองคึกคัก และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน 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 


