
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์นำเข้าจากเมยีนมาผ่านด่านแม่สอดไทย” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 25 มีนาคม  2563 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์
นำเข้าจากเมียนมาผ่านด่านแม่สอดไทย ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เปิดเผยว่า จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางภาคเหนือ โดยข้อมูลพยากรณ์ 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 รวม 4 จังหวัด มีจำนวน  2.319 ล้านไร่ 
ลดลงจากปี 2561/62 ที่จำนวน 2.419 ล้านไร่ (ลดลงร้อยละ 4)  ผลผลิต 1.509 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561/62 ที่จำนวน 
1.743 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 13) เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง อีกท้ังยังประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาด  
 ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กำหนดให้มีการนำเข้าโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือน
บ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมของทุกปี ในอัตราภาษีนำเข้า 0% และโดยในช่วงวันที่ 1 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 
พบว่า    มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งผลิตที่สำคัญของเมียนมา ได้แก่รัฐฉาน อิระวดี  ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อ
กับจีน จำนวนมากถึง 279,000 ตัน โดยนำเข้าทางด่านพรมแดนแม่สอดจังหวัดตาก เนื่องจาก มีการระบาดของโรคอหิ
วาต์อาฟริกาในสุกร ทำให้จีนมีนโยบายไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา  ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในประเทศมี
แนวโน้มลดลง โดยราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ที่กิโลกรัมละ 7.77 บาท ลดลงจาก 8.65 บาท (ร้อยละ 
10)  ในช่วงเดียวกันของปี 2562 

ด้านนางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันรายได้           
ปี 2562/63  ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาที่เหมาะสม โดยกำหนดราคา
และปริมาณประกันรายได้ ณ ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม2562 - 31 พฤษภาคม 2563  และจ่ายเงินชดเชยงวดแรกตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา  และจ่าย
ต่อไปทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ขณะนี้  ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้ว 2 งวด จำนวน 87,329 ครัวเรือน วงเงิน 271.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.16 ของวงเงิน
ชดเชย 923.33 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เกษตรกรมีความพึงพอใจ        
ที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ แต่เกษตรกรในบางพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้เกษตรกรทราบ และแนะนำให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 15 - 60 วัน เพ่ือรับสิทธิในการ
ช่วยเหลือต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,928 บาท สัปดาห์ก่อน 14,013 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,549 บาท สัปดาห์ก่อน 8,545 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.37 บาท สัปดาห์ก่อน 7.38 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.98 บาท สัปดาห์ก่อน 6.04 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.16 บาท สัปดาห์ก่อน 15.67 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 45.00 บาท สัปดาห์ก่อน 55.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.24 บาท สัปดาห์ก่อน 31.11 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.95 บาท สัปดาห์ก่อน 25.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.90 บาท สัปดาห์ก่อน 1.93 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.93 บาท สัปดาห์ก่อน 4.80 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,768 บาท สัปดาห์ก่อน 1,763 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,385 บาท สัปดาห์ก่อน 1,425 บาท 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 867 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.43 บาท  สัปดาห์กอ่น 11.21 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.29 บาท  สัปดาห์กอ่น 10.94 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.83 บาท  สัปดาหก์่อน  39.84 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.32 บาท  สัปดาห์กอ่น  39.34 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.82 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.84 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.09 บาท  สัปดาหก่์อน  17.91 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.08 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.63 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.35 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.25 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.12 บาท  สัปดาห์กอ่น 39.05 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 273 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 337 บาท  สัปดาห์กอ่น 334 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 92.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 92.17 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.72 บาท  สัปดาหก์่อน 68.51 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.39 บาท สัปดาห์ก่อน 85.36 บาท 



 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 141.47 บาท  สัปดาห์กอ่น 140.77 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.91 บาท  สัปดาห์กอ่น 78.57 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 200.00 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.29 บาท สัปดาห์กอ่น 8.18 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมลูรายงานการสรุปสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 
 ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์
นำเข้าจากเมียนมาผ่านด่านแม่สอดไทย และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

