
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ลุยพื้นที่ สุพรรณ-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เกษตรกรขานรับ โครงการภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 62” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ลุยพ้ืนที่ สุพรรณ-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เกษตรกรขานรับ โครงการ
ภายใต้แผนข้าวครบวงจร ปี 62 ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการย่อย ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในช่วงไตรมาส 2  
ปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) โดยศูนย์ประเมินผล สศก. ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เพ่ือติดตามโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43 ปี 2562  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา (นาปรัง 2562) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 617 ราย พ้ืนที่ 12 ,190 ไร่  ผลผลิต 600 – 800 
กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรขายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ 10 ,000 - 12,000 บาท เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิต
ข้าวในโครงการที่ผ่านการตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ส าหรับในฤดูการผลิต
ข้าวนาปี 2562/63 ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในเดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ            
โดยคาดว่า เกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่จังหวัดก าหนดไว้ 2 ,000 ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจ
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ จะด าเนินการในรูปแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืม
และคืนเมื่อได้ผลผลิต  ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ดังนั้น จึงควรวางแผนการตลาดอย่างรอบด้านเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคา อีกทั้งข้าวพันธุ์ กข 43 ไม่ควรมีปริมาณตกค้างไปในปีถัดไป เพื่อให้คงคุณภาพ มาตรฐานและความ
นุ่มเทียบเท่าข้าวหอมมะลิ 

2) โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นย าสูง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรแปลง
ต้นแบบ จ านวน 3 แปลง พื้นที่ 50 ไร่ ด าเนินการลักษณะการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการปรับระดับพ้ืนที่นา
ให้เรียบสม่ าเสมอ ทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์ ช่วยให้ระบบการส่งน้ าและระบายน้ าในแปลง
นาท าได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นย า สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ า ผลผลิตในแปลงนาเฉลี่ย 771 
กิโลกรัม/ไร่ โดยภาครัฐได้สนับสนุนประสานหาแหล่งเทคโนโลยี และเกษตรกรยังได้มีการร่วมลงทุนด้วยตนเอง ในการจ้าง
เหมารถไถพร้อมอุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ 3,000 - 4,000 บาท) เพ่ือปรับระดับพื้นที่นาในโครงการ เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่า
ต่อการลงทุน 

3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 
762 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ  ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว การแนะน าใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ 
ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และขณะนี้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะ
ได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 5 - 10 กิโลกรัม/ไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่ 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง 3 โครงการ เห็นว่าการด าเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ
วงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 80 สามารถลด
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ต้นทุนการผลิตได้จริง ร้อยละ 65 มีรายได้เพ่ิมข้ึน และร้อยละ 63 มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน โดยเกษตรกรยังต้องการ
ให้ด าเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง  และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งช่วย
จัดหาแหล่งน้ าในการท าการเกษตร  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังต้อง
เป็นไปตามกลไกตลาด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเข้ามาดูแล ประสาน และพัฒนาตามแนวทางแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร นอกจากนี้ เกษตรกรที่ปลูกข้าว ควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลในทุกฤดูการ
ผลิตด้วยเช่นกัน 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,720 บาท สัปดาห์ก่อน 15,688 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,853 บาท สัปดาห์ก่อน 7,892 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.29 บาท สัปดาห์ก่อน 7.33บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.70 บาท สัปดาห์กอ่น 5.79 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.58 บาท สัปดาห์ก่อน 53.09 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.16 บาท สัปดาห์ก่อน 29.20 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.27 บาท สัปดาห์ก่อน 18.62 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.88 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.83 บาท สัปดาห์ก่อน 1.88 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.98 บาท สัปดาห์ก่อน 4.85 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 



ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,655 บาท สัปดาห์ก่อน 1,631 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 853 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.68 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.60 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.86 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.36 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.86 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.15 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.25 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.35 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.47 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.94 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.73 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 273 บาท  สัปดาห์ก่อน 271 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 324 บาท  สัปดาห์ก่อน 317 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.49 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.55 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.75 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.14 บาท สัปดาห์ก่อน 73.15 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 136.53 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 85.61 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.00 บาท สัปดาห์ก่อน 160.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.52 บาท สัปดาห์ก่อน 8.19 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 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 สศก. ลุยพ้ืนที่ สุพรรณ-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เกษตรกรขานรับ โครงการภายใต้แผน
ข้าวครบวงจร ปี 62 และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์
ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน 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/

