
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เจาะผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จ.อีสานล่าง 1 ผลผลิตเพิ่มเล็กน้อย ราคาขายยังดี” 

ออกอากาศ วันพุธ ที ่30 พฤษภาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เจาะผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จ.อีสานล่าง 1 ผลผลิตเพ่ิม
เล็กน้อย ราคาขายยังด ีขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เผยสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัดอีสานตอนล่าง ปีนี้ให้ผลผลิตรวม 
5.97 แสนตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีการขยายพ้ืนที่ปลูก ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบัน  เฉลี่ย 8.38 
บาท/กิโลกรัม คาดปลายปีนี้ จะมีผลผลิตจะออกตลาด 4.96 แสนตัน หรือร้อยละ 83 ของผลผลิตทั้งหมด 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีเพาะปลูก 2561/62 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ พบว่า เนื้อที่ปลูกรวมประมาณ 7.97 แสนไร่ เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อที่ปลูก 
ประมาณ 7.96 ไร่ (ร้อยละ 0.15) เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีแล้วความชื้น 14-15% ในปีการเพาะปลูก 
2560/2561 เกษตรกรขายได้เฉลี่ย (ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครราชสีมา ช่วงมกราคม – พฤษภาคม 61) อยู่ที่ 8.38 บาทต่อกิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจากราคาเฉลี่ยปี 2559/60 ที่ราคา 6.51 บาท/กิโลกรัม (ร้อยละ 27) ท าให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ จากปีที่แล้ว          
ที่ปล่อยว่างและบางส่วนได้ปลูกทดแทนมันส าปะหลัง  

ส าหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 5.97 แสนตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ซึ่งมีผลผลิต ประมาณ 5.91 แสนตัน (ร้อยละ 0.98) เป็นผลจากการขยายพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่คาดว่าจะมากขึ้น 
เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และไม่กระทบแล้งในช่วงออกดอก         
ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 จะมีผลผลิตจะออกสู่ตลาดปริมาณ 4.96 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 83 
ของผลผลิตทั้งหมด 

ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งแต่ละปีการผลิต 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ข้าวโพดฤดูฝน จะปลูกในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม 
และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปีถัดไป  ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องระมัดระวัง
เรื่องคุณภาพ การใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว ควบคุมคุณภาพเมล็ดในเรื่องของความชื้นสูง เพราะจะท าให้แตกหักง่าย และระวัง
การเกิดอะฟลาท็อกซิน ส าหรับท่านที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
โทร. 044 465 120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th 
 
 
 
 
 

02-5798511 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,531 บาท สัปดาห์ก่อน 15,541 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,094 บาท สัปดาห์ก่อน 8,003 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.63 บาท สัปดาห์ก่อน 8.11 บาท   

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.55 บาท     

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.80 บาท สัปดาห์ก่อน 17.99 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.36 บาท สัปดาห์ก่อน 48.72 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.72 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.99 บาท สัปดาห์ก่อน 2.88 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.56 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ  5.85 บาท สัปดาห์ก่อน 5.61 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,653 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,664 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,293 บาท 
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เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,126 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,119 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.43 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.28 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.78 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.28 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.76 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.58 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.25 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.69 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 58.26 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.58 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 278 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 327 บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.66 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.17 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.20 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.47 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท สัปดาห์ก่อน 86.93 บาท 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 122.30 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.04 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 181 บาท  สัปดาห์ก่อน 150 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.82 บาท สัปดาห์ก่อน 8.83 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

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 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจาะผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์           
3 จ.อีสานล่าง 1 ผลผลิตเพ่ิมเล็กน้อย ราคาขายยังดี และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะน ารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท ์02-9407239 ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

