
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “โครงการเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ช่วยลดต้นทุน เสริมก าลังการผลิต พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตร” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง โครงการเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ช่วยลดต้นทุน เสริมก าลังการ
ผลิต พัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผล
การติดตามกิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักกิจกรรม              
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เกษตร  ด าเนินการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุน เงินอุดหนุนเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประมาณร้อยละ 70 และสหกรณ์
จ่ายสมทบอีกร้อยละ 30 ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร  

จากการลงพื้นที่ติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ พบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ 
ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้น ใช้เวลาการผลิตน้อยลง และลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจได้จริง โดยจากตัวอย่างสหกรณ์
การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทั้ง 3 จังหวัด พบว่า  

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์สมทบ
อีก 0.87 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด (สุกร) สามารถช่วยลดจ านวนแรงงานในการผลิตลง 5 ราย จากเดิม 
10 ราย (ผลิตแบบผง) เป็นเงิน 48,000 บาท/เดือน ปริมาณการผลิตช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม 2561 ประมาณ 36,633 ถุง 
มูลค่ารวม 12.32 ล้านบาท  หรือเฉลี่ย 5,233 ถุง/เดือน  ส่งจ าหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด 36,282 ถุง มูลค่า 14.80 ล้านบาท     
ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน (แบบผงเก็บได้ 1 เดือน)  

สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 2.03 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 
0.87 ล้านบาท จัดซื้อเคร่ืองผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว และ รถตักล้อยาง ขนาด 90 แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR                
โดยผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 สามารถผลิตอาหารสัตว์จ าหน่ายให้กับสมาชิกได้ประมาณ 70.17 ตัน           
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยประหยัดระยะเวลาการให้อาหารโคได้ โดยลดเหลือเพียง 1 ครั้ง/วัน จากเดิมให้อาหาร 2 ครั้ง/วัน 
(อาหารข้น 1 ครั้ง และหญ้า 1 ครั้ง) 

สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน 4.81 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 2.07 ล้านบาท 
ส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 9 คิว การใช้งานระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
2561) ผลิตอาหารสัตว์ได้ 142.80 ตัน หรือเฉลี่ย 35.70 ตัน/เดือน  จ าหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม  รถแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า              
ใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์และใช้ในการผสมอาหาร TMR  เครื่องชั่ง ขนาด 80 ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัตถุดิบ ขนาด 
1,120 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์สามารถสต็อกวัตถุดิบในช่วงที่ราคาถูก นับเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ และ ลานคอนกรีต 
ขนาด 1,300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตากวัตถุดิบส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยสหกรณ์มีแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตตัน
ละ 100 - 120 บาท และท าเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง 
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สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน             

แห่งละ 1.87 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ 0.80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 210 แรงม้า แห่งละ 1 คัน ส าหรับใช้ตัก
ข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ โดยตักข้าวเปลือกได้ 2,000 กิโลกรัม/บุ้งกี๋ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตักข้าวเปลือก
ลงได้   

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ควรมี
การติดตามให้ค าแนะน าการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า 
นอกจากนี้ สหกรณ์ที่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ควรจัดท าแผนการใช้งานหรือแผนธุรกิจการให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับสหกรณ์อ่ืนหรือผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องเพื่อ
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด าเนินธุรกิจร่วมกัน  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,592 บาท สัปดาห์ก่อน 15,413 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,645บาท สัปดาห์ก่อน 7,642 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.96 บาท สัปดาห์ก่อน 8.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.52 บาท สัปดาห์ก่อน 7.02 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.01 บาท สัปดาห์ก่อน 16.01 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.00 บาท สัปดาห์ก่อน 51.25 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.63 บาท สัปดาห์ก่อน 22.26 บาท 

ถัว่เขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.75 บาท สัปดาห์ก่อน 22.84 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.58 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.20 บาท สัปดาห์ก่อน 2.06 บาท 

 



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.29 บาท สัปดาห์ก่อน 5.40 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,564 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,557 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,332 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,275 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.36 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.47 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.26 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.76 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.26 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.32 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.68 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.46 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.01 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.86 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.98 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 326 บาท 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.52 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.43 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.40 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.85 บาท สัปดาห์ก่อน 86.92 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 173.39  บาท  สัปดาห์ก่อน 174.45 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.25 บาท  สัปดาห์ก่อน 84.99 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.00 บาท สัปดาห์ก่อน 167.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.45 บาท สัปดาห์ก่อน 8.30 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 โครงการเครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ช่วยลดต้นทุน เสริมก าลังการผลิต พัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์การเกษตร และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ า
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร 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 พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

