
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. คาด นาปี 2561/62 ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง ดา้นรัฐพร้อมมาตรการอุ้มชาวนา 10 โครงการ” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. คาด นาปี 2561/62 ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง ด้านรัฐพร้อม
มาตรการอุ้มชาวนา 10 โครงการ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพ้ืนที่ส ารวจและการ
คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวตามแผนข้าวครบวงจรได้
อย่างถูกต้อง ในพ้ืนที่แหล่งผลิต 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย) และภาคเกษตรกรร่วมลงพ้ืนที่ 

จากการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ท าให้ต้นข้าวแห้ง
ตาย ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงคาดว่าปริมาณข้าวหอมมะลิปี
เพาะปลูก 2561/62 จะลดลง สวนทางกับราคาข้าวที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาข้าวที่สูงในขณะนี้อาจท าให้เกิดปัญหาการ
ปลอมปนข้าวโดยน าข้าวสายพันธุ์อ่ืนมาผสมกับข้าวหอมมะลิ อาจท าให้คุณภาพของข้าวลดลงจึงขอให้เกษตรกรดูแล
คุณภาพผลผลิตเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการปลอมปนข้าวในพ้ืนที่ นอกจากนี้ขอให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีพฤติกรรมในการชักจูงว่าจะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาด แล้วจ่ายเงินเพียง
บางส่วนหรือจ่ายเงินเชื่อ อาจท าให้ถูกฉ้อโกงได้ ดังนั้น เกษตรกรที่จะขายข้าวเปลือกโปรดตรวจสอบราคา รับซื้อข้าวจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด สายด่วน 1569 ก่อนตัดสินใจขาย  

ด้านราคาข้าว พบว่า ตั้งแต่ มกราคม - พฤศจิกายน 2561 ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 15,105 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,716 บาท 
สูงขึ้นจากของช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 48.29  และ ร้อยละ 0.27 ตามล าดับ เนื่องจากข้าวไทยยังเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2561 ประสบปัญหา
ภัยแล้งในบางพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง 

ส าหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ภาครัฐได้ด าเนินการ 2 ด้าน รวม 10 
โครงการ ได้แก่ ด้านการผลิต จ านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ 
(นาแปลงใหญ่) 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  3) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  4) โครงการส่งเสริม
ระบบการเกษตรแบบแม่นย าสูง (Precision Farming)  5) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  6) 
โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์  กข 43 เพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 7) โครงการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตข้าวในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง และด้านการตลาด จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว   2) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  และ 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

 

02-5798511 



 
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งผล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 (ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการ
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้ง
ประเทศ จ านวน 4.229 ล้านครัวเรือน พ้ืนที่รวม 57.820 ล้านไร่ โดยมีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จ านวน 4.058 ล้านครัวเรือน พ้ืนที่รวม 54.969 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ง
ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้แก่ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่
เกษตรกรแล้ว  

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,244 บาท สัปดาห์ก่อน 15,770 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,141บาท สัปดาห์ก่อน 8,002 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.37 บาท สัปดาห์ก่อน 8.25 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.05 บาท สัปดาห์ก่อน 16.21 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท สัปดาห์ก่อน 50.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.15 บาท สัปดาห์ก่อน 20.39 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.90 บาท สัปดาห์ก่อน 24.65 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.70 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท สัปดาห์ก่อน 2.60 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.10 บาท สัปดาห์ก่อน 5.39 บาท 

 



ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,683 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,676 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,239 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,329 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 838 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.53 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.85 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.58 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.08 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.66 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.64 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.79 บาท  สัปดาห์ก่อน  32.82 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.38 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.40 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 268 บาท  สัปดาห์ก่อน 270 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 324 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.81 บาท 

 



กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.86 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.50 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท สัปดาห์ก่อน 84.63 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132.40  บาท  สัปดาห์ก่อน 128.43 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.44 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 115 บาท  สัปดาห์ก่อน 120.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.71 บาท สัปดาห์ก่อน 30.00 บาท 

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 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. คาด นาปี 2561/62 
ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง ด้านรัฐพร้อมมาตรการอุ้มชาวนา 10 โครงการ และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับ
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่าง
ยิ่งส 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 พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

