
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ลุยแหล่งผลิตข้าวภาคเหนือ ส ารวจแหล่งผลิตและทิศทางตลาด สุโขทัย-พิษณุโลก” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ลุยแหล่งผลิตข้าวภาคเหนือ ส ารวจแหล่งผลิตและทิศทางตลาด 
สุโขทัย-พิษณุโลก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง 
การลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี 13 – 16 
สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามการเพาะปลูกข้าวเจ้านาปีของเกษตรกร ปริมาณผลผลิต การประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนราคา
ข้าวเปลือกท่ีผู้ประกอบการโรงสีรับซื้อ ซึ่งท้ัง 2 จังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวเจ้าคุณภาพดีท่ีส าคัญของประเทศโดยข้อมูลการผลิต 
(ข้อมูลผลพยากรณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2562) พบว่า 

จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.04 ล้านไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 0.99 ล้านไร่             
ให้ผลผลิตรวม 0.55 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 553 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15 %) ส าหรับจังหวัด
พิษณุโลก มีเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.37 ล้านไร่เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 1.31 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 
0.77 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 588 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15 %) 

เมื่อเทียบกับเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 พบว่า เนื้อท่ีเพาะปลูกของท้ัง 2 จังหวัด เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน(ปีการผลิต 2562/63) ประกอบกับ
ราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกรจึงกลับมาท านาในท่ีนาท่ีเคยปล่อยว่าง แต่เนื้อท่ีเพิ่มขึ้นไม่มาก 
เนื่องจากเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวมีจ ากัด 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรท้ัง 2 จังหวัด ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา              
ซึ่งเกิดภาวะฝนท้ิงช่วง ต้นข้าวของเกษตรกรท่ีเพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม ได้รับความเสียหาย ต้นแคระแกร็น และแห้งตาย             
ส่งผลให้เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีมีเกษตรกรบางพื้นท่ีในจังหวัดสุโขทัย เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านด่านลานหอย  
อ าเภอศรีส าโรง และในจังหวัดพิษณุโลก เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอบางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวัดโบสถ์ และอ าเภอวังทอง              
ได้เลื่อนการเพาะปลูกข้าวออกไป เนื่องจากฝนมาล่าช้า โดยเกษตรกรได้เริ่มปลูกช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  และ
จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ส่งผลให้ท านาได้เพียงรอบเดียว จึงคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง             
(ปกติเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและน าไปจ าหน่ายในเดือนสิงหาคม)  

ส าหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกท้ัง 2 จังหวัดพบว่า ณ เดือนสิงหาคม 2562 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยจังหวัดสุโขทัย ราคาข้าวเปลือกเจ้าท่ีเกษตรกรขายได้ (ความชื้น 25 - 26%) ประมาณตันละ 6,700 - 7,200 บาท 
และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ประมาณตันละ 8,000 - 8,200 บาท ส าหรับจังหวัดพิษณุโลก ราคาข้าวเปลือกเจ้า 
ท่ีเกษตรกรขายได้ (ความชื้น  25 - 26%) ประมาณตันละ 6,800 - 7,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) 
ประมาณตันละ 8,200 - 8,300 บาท  

ดังนั้น หากพิจารณาในภาพรวม เมื่อปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะท่ีตลาดยังคงมีความต้องการข้าว ราคา
ข้าวเปลือกอาจจะรักษาระดับราคาอยู่ในเกณฑ์สูงได้ต่อเนื่องตลอดท้ังปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรจะดูแลแปลงนาตลอด

02-5798511 



 

ฤดูกาลเพาะปลูกอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้มีวัชพืช และศัตรูพืชระบาด เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี สามารถจ าหน่ายได้ในราคาท่ี
สูง นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์การเกษตรท่ีมีศักยภาพ เพื่อซื้อเครื่องอบลด
ความชื้นข้าวเปลือก เนื่องจากจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถช่วยชะลอปริมาณข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ านวนมาก เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ า 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,837 บาท สัปดาห์ก่อน 15,692 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,907 บาท สัปดาห์ก่อน 7,718 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.26 บาท สัปดาห์ก่อน 7.27 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.65 บาท สัปดาห์ก่อน 5.87 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.05 บาท สัปดาห์ก่อน 66.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 38.37 บาท สัปดาห์ก่อน 37.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.42 บาท สัปดาห์ก่อน 23.26 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.02 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.70 บาท สัปดาห์ก่อน 1.67 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.89 บาท สัปดาห์ก่อน 4.84 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,710 บาท สัปดาห์ก่อน 1,682 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,371 บาท สัปดาห์ก่อน 1,345 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 845 บาท สัปดาห์ก่อน 839 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.10 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.26 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.00 บาท  สัปดาหก์่อน  41.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.50 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.00 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.51 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.59 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.39 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.29 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.80 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.89 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.87 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 288 บาท  สัปดาห์กอ่น 286 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 334 บาท  สัปดาห์กอ่น 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.50 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.45 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.95 บาท สัปดาห์ก่อน 35.25 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.40 บาท สัปดาห์ก่อน 52.22 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.67 บาท  สัปดาห์กอ่น 145.97 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.27 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 162.00 บาท สัปดาห์ก่อน 115.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.04 บาท สัปดาห์ก่อน 8.09 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ลุยแหล่งผลิตข้าวภาคเหนือ ส ารวจแหล่งผลิตและทิศทางตลาด 
สุโขทัย-พิษณุโลก 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 พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

