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เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร ฐิติพรขจิต
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร
เรื่อง “กษ. รุกแนวทางผลิตสินค้าเกษตร ดึงพืชเศรษฐกิจทดแทนนาปรัง สอดคล้องความต้องการของตลาด”
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง กษ. รุกแนวทางผลิตสินค้าเกษตร ดึงพืชเศรษฐกิจทดแทนนาปรัง
สอดคล้องความต้องการของตลาด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
กษ. รุกนโยบายผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด จัดทําโครงการปลูกพืชอื่นๆ หลังฤดูทํานาปี
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หวังช่วยลดปริมาณข้าวนาปรังส่วนเกิน และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ในส่วนของมันสําปะหลังโรงงาน กษ. ไม่ได้มีนโยบายในส่งเสริมปลูกมันสําปะหลังโรงงานทดแทนการปลูกข้าว แต่จะเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเดิม
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบัน พบว่า ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ทั้งประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 เฉลี่ยตันละ 7,835 บาท โดยภาคกลางราคาเฉลี่ยตันละ 7,804 บาท
สําหรับข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ปี 2561 (มกราคม – กรกฎาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 13,529 บาท ซึ่งสถานการณ์
การผลิตข้าว ปัจจุบันพบว่า ข้าวมีผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการตลาด โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศประมาณ
71.8 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 32.63 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการทั้งในและนอกประเทศเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ
30.88 ล้านตัน ดังนั้นจึงเกิดผลผลิตส่วนเกิน 1.75 ล้านตัน เมื่อคํานวณกลับเป็นพื้นที่จะมีเนื้อที่ปลูกข้าวมากเกินความ
ต้องการ 2.6 ล้านไร่
รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี โ ครงการสิ น เชื่ อ ชะลอการขายข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต 2561/62 เพื่ อ ชะลอการขาย
ข้าวเปลือกมิให้ออกสู่ตลาดในปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด โดยให้เก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเพื่อรักษาระดับ
ราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ ตลอดจนให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งดําเนินการทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ งเป็ น เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วนาปี
ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งหากเกษตรกรมียุ้งฉางของตัวเอง จะต้องเป็นยุ้งฉางที่มั่นคงแข็งแรงที่สามารถ
เก็บข้าวเปลือกไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่กู้เงิน โดยไม่ทําให้ข้าวเกิดความเสียหายและเสื่อมคุณภาพ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้ง
ฉางเป็นของตัวเอง (เช่น เกษตรกรในภาคกลาง 22 จังหวัด) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยนําไปเข้าร่วมกับสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับส่วนงานราชการ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
(รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน) ที่รวบรวมข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 จากสมาชิกสถาบันเกษตรกร
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ํากว่าต้นทุนการผลิตของชาวนา รัฐบาลจึง
ได้มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรปรั บเปลี่ ยนจากการปลูกข้ าวนาปรั งไปปลู กพืชอื่นๆ ที่ตลาดมีความต้องการ และให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งในรายการพืชอื่นๆ นั้น มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
ทางเลือกหนึ่งและมีพืชใช้น้ําน้อยอื่นๆ โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 6.71 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิต 5.03
ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการตลาดเฉลี่ยปีละประมาณ 7.95 ล้านตัน ดังนั้น ตลาดต้องการเพิ่มอีกถึง 2.92 ล้านตัน โดยการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 2 ช่วงพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะตรงกับช่วงนาปรังพอดี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุเก็บเกี่ยว
120 วัน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถทําข้าวนาปีต่อได้เลย
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ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/61 มีเป้าหมาย 700,000 ไร่ โดย
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นต้นทุนการผลิตไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อราย ซึ่งมี
เกษตรกรเข้าร่วม ทั้งหมด 67,000 ราย พื้นที่ 500,000 ไร่ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเกิดประโยชน์ ช่วยให้
เกษตรกรได้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ สามารถขายได้ 7.3 บาท/กก. ทําให้มีรายได้ 7,300 บาท/ไร่ กําไร ประมาณ
3,300 บาท ซึ่งสูงกว่า การปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งมีกําไรเพียงไร่ละ 560 บาท/ไร่ ทําให้มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดีออกสู่
ตลาดกว่า 500,000 ตัน โดยไม่ต้องนําเข้าข้าวสาลี สามารถปรับสมดุลการผลิตข้าวใน ฤดูกาลผลิต 2560/61 ทําให้ราคา
ข้าวดีขึ้น เนื่องจากลดปริมาณข้าวนาปรังส่วนเกิน และเป็นการปรับระบบการปลูกข้าว ไม่ให้มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชลงได้
สําหรับสินค้ามันสําปะหลัง ไม่ได้อยู่ในรายการพืชอื่นๆ หลังฤดูทํานาปี โดยกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาว่าเป็นพืชอีก
ชนิดหนึ่งที่มีอนาคต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีนโยบายในส่งเสริมปลูกมันสําปะหลังโรงงานทดแทนการปลูกข้าว แต่จะเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเดิม เนื่องจากมันสําปะหลังเป็นพืชที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าว
มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วง 8-12 เดือน อีกทั้งส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว โดยปัจจุบัน มีเนื้อที่
เพาะปลูกมันสําปะหลัง 8.29 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 27.24 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 40.75 ล้านตัน จึงยังต้องการผลผลิต
เพิ่มอีก 13.51 ล้านตัน ซึ่งไทยยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อแปรรูปและส่งออก
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ ําคัญ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าว
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,987 บาท สัปดาห์ก่อน 16,026 บาท
ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,576 บาท สัปดาห์ก่อน 7,724 บาท
ข้าวโพด
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.17 บาท สัปดาห์ก่อน 8.26 บาท
ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.49 บาท สัปดาห์ก่อน 6.34 บาท
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นไี้ ม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสง
ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.14 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นเี้ ฉลีย่ กิโลกรัมละ 25.92 บาท สัปดาห์ก่อน 19.96 บาท
ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ปาล์มน้ํามัน
ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.81 บาท สัปดาห์ก่อน 3.67 บาท
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มันสําปะหลัง
หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.35 บาท สัปดาห์ก่อน 2.37 บาท
มันเส้น
มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.71 บาท สัปดาห์ก่อน 5.74 บาท
ฝ้าย
สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ไหม
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,630 บาท สัปดาห์ก่อน 1,634 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,250 บาท สัปดาห์ก่อน 1,272 บาท
เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,147 บาท สัปดาห์ก่อน 1,146 บาท
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.96 บาท สัปดาห์ก่อน 1.82 บาท
สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.13 บาท สัปดาห์ก่อน 4.79 บาท
ยางพารา
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.66 บาท สัปดาห์ก่อน 42.61 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.16 บาท สัปดาห์ก่อน 42.11 บาท
ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.66 บาท สัปดาห์ก่อน 41.61 บาท
ยางก้อนคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.31 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

เศษยางคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.84 บาท สัปดาห์ก่อน 16.38 บาท

น้ํายางสดคละ

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.51 บาท สัปดาห์ก่อน 37.74 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์
สุกร
สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.56 บาท สัปดาห์ก่อน 57.54 บาท
ไก่เนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.96 บาท สัปดาห์ก่อน 34.51 บาท
ไข่ไก่
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
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ไข่เป็ด
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
โคเนื้อ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.91 บาท สัปดาห์ก่อน 90.09 บาท
กระบือ
ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.52 บาท สัปดาห์ก่อน 70.01 บาท
ราคาสินค้าประมง
ปลาดุกบิ๊กอุย

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.71 บาท สัปดาห์ก่อน 39.08 บาท

ปลาช่อน

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.16 บาท สัปดาห์ก่อน 84.66 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 163.64 บาท สัปดาห์ก่อน 156.19 บาท
ปลาทู
สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.90 บาท สัปดาห์ก่อน 84.06 บาท
ปลาหมึก

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ปลาเป็ด

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.40 บาท สัปดาห์ก่อน 8.43 บาท

ปลาป่น

สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่
- Call Center 1170
- เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/
- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884
ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง กษ. รุกแนวทางผลิตสินค้า
เกษตร ดึงพืชเศรษฐกิจทดแทนนาปรัง สอดคล้องความต้องการของตลาด และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์
สํ า หรั บ วั น นี้ เ วลาของเราได้ ห มดลงแล้ ว หากท่ า นผู้ ฟั ง ท่ านใดต้ องการ ติ ดต่ อสอบถามข้ อมู ลด้ านเศรษฐกิ จ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

