
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง “ปุ๋ยสั่งตัด ยืนยันเห็นผลจริง เกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตได้คุณภาพ หากใช้ปุ๋ยตามค่าดินที่ถูกต้อง” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด ยืนยันเห็นผลจริง เกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตได้คุณภาพ หาก
ใช้ปุ๋ยตามค่าดินท่ีถูกต้อง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการและมีมติเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดท ามาตรการประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร  และเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการ
ผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งด าเนินการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยมี
เป้าหมายสถาบันเกษตรกร 500 แห่งท่ัวประเทศ วงเงิน 3,600 ล้านบาท ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชท่ีมีอยู่ในดินของแต่ละพื้นท่ี ให้การสนับสนุนสินเชื่อจากแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. 
ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยส่ังตัดจ าหน่ายให้กับสมาชิกสถาบันเกษตรกรและ
เกษตรกรท่ัวไป ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุ๋ยเคมี)  ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร   

สศก. ได้ติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร พบว่า มีสถาบัน
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 202 แห่ง (ร้อยละ 40.4 ของเป้าหมาย) จ านวนสถาบันเกษตรกรได้ขอรับสนับสนุนเงินกู้ 5 แห่ง 
วงเงิน 18.32 ล้านบาท (ร้อยละ 0.51 ของวงเงิน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยส่ังตัดให้กับเกษตรกร 
ท้ังนี้ พบว่า สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินทุนการด าเนินงานอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องกู้ เงินเพิ่มเติม ซึ่งเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ     ส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดต้นทุน เกษตรกรได้ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพ และมีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยผสมเอง  

จากการติดตามข้อมูล กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลบ้านทุ่งสงคราม อ้าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า ได้รับ
สนับสนุนสินเชื่อ 336,540 บาท มีจ านวนสมาชิก 33 ราย  ทดลองใช้ปุ๋ยสั่งตัดในไม้ผล/ไม้ยืนต้น เฉลี่ยรายละ 4 ไร่ ได้น าผล
การตรวจดิน และผสมแม่ปุ๋ยตามตารางผสมปุ๋ยท่ีได้รับจากกรมวิชาการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 
รวมท้ังพืชมีล าต้นท่ีแข็งแรง และลดการระบาดของโรค  ส าหรับสหกรณ์การเกษตรสามชุก จ้ากัด อ้าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับสินเชื่อวงเงิน 10 ล้านบาท ใช้ในการจัดหาแม่ปุ๋ย ด าเนินการผลิตปุ๋ยผสมตามสูตรท่ีสมาชิกสั่งซื้อ และ
จ าหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตลาดเฉลี่ยกระสอบละ 40 - 90 บาท ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ 29 เช่นกัน 

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวท้ิงท้ายว่า ในภาพรวม พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในนโยบายของรัฐ
และชนิดปุ๋ยท่ีผลิต เนื่องจากตรงต่อความต้องการท้ังด้านคุณภาพและราคาปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรจะน าความรู้และเทคนิคไปขยาย
ผลในพื้นท่ีอื่นๆ รวมท้ังถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท่ัวไปอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้เพิ่มเติม 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัดเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ จัดท าแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยสั่งตัด เพื่อให้
เกษตรกรเกิดความมั่นใจ และเกิดการยอมรับภายในชุมชนต่อไป ท้ังนี้ ส าหรับเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรท่ีสนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดท่ัวประเทศ 
 

02-5798511 



ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,723 บาท สัปดาห์ก่อน 15,632 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,542 บาท สัปดาห์ก่อน 7,652 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.01 บาท สัปดาห์ก่อน 8.00 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.61 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.71 บาท สัปดาห์ก่อน 17.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.75 บาท สัปดาห์กอ่น 49.59 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.98 บาท สัปดาห์ก่อน 26.15 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.26 บาท สัปดาห์ก่อน 22.88 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.53 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.22 บาท สัปดาห์ก่อน 2.21 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.16 บาท สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,704 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,628 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,421 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,332 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.92 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.51 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.72 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.48 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.98 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.48 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.87 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.85 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.96 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.79 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.60 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.18 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.81 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท  สัปดาห์ก่อน 275 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.52 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.49 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.20 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.00 บาท สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.85 บาท สัปดาห์ก่อน 87.74 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160.25 บาท  สัปดาห์ก่อน 165.17 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.88 บาท 



ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 110.00 บาท สัปดาห์ก่อน 140.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.41 บาท สัปดาห์ก่อน 8.45 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.83 บาท สัปดาห์ก่อน 26.00 บาท 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว  
โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ประเมินผล เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด ยืนยันเห็นผลจริง เกษตรกรลดต้นทุน ผลผลิตได้คุณภาพ หากใช้ปุ๋ย
ตามค่าดินที่ถูกต้อง และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

