
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เร่งเครือ่งพฒันาผลติถ่ัวเหลือง หวงัลดการนําเขา้ ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เร่งเครื่องพัฒนาผลิตถั่วเหลือง หวังลดการนําเข้า ดึงเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 
 สศก. บูรณาการร่วมทุกหน่วยปูโครงการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองในปะเทศ ตอบสนองความต้องการใช้ที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง  ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  เผย ปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้เพียง 37,911 ตัน ในขณะที่มีความ
ต้องการใช้ถึง 2.93 ล้านตัน ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนําเข้าถึงร้อยละ 98.70   

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทยมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองจํานวนมาก แต่ปัจจุบันมีการผลิตถั่วเหลือง
ในประเทศเพียงร้อยละ 1.30 ของความต้องการใช้ จําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 98.70 ซึ่งหาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการนําเข้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย
เป็นวงกว้าง  ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศ จึงมีความจําเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (food 
security) ของไทยในอนาคต โดยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สศก. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
(มีนายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์) เป็นที่ปรึกษาการประชุม และมีรองเลขาธิการ สศก. (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธาน
การประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาสถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองและหาแนวทางการเร่งขยายผลผลิตถั่วเหลืองของไทย         
 สําหรับผลการหารือทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ เนื่องจากมีความต้องการ
สูง อีกทั้งถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ เป็นสายพันธ์ุธรรมชาติที่ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (Non GMOs) จึงเป็นที่
ต้องการของตลาดในการผลิตเป็นอาหารปลอดภัย (food safety)  ดังนั้น ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันหาปัจจัยที่จะสามารถกระตุ้น
ให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองกันมากขึ้น โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ในลักษณะ Consumer Centric 
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เกษตรกรมีองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพ  มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในลักษณะเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่ งขณะนี้             
กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองชั้นพันธ์ุขยายที่สามารถรองรับพ้ืนที่การปลูกถั่วเหลืองได้ประมาณ 
200,000 ไร่  

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของไทย ปี 2561/62 พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.132 ล้านไร่ ผลผลิต 
37,911 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560/61 ลดลงจากเนื้อที่ 0.135 ล้านไร่ และผลผลิต 38,079 ตัน (ลดลงร้อยละ 2.22 และ
ร้อยละ 0.44 ตามลําดับ) ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 287 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 ที่ให้ผลผลิต 281 กิโลกรัมต่อไร่ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14) ซึ่งเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และต้องใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยว ประกอบกับผลตอบแทนจากการปลูกถั่วเหลืองต่ํากว่าพืชแข่งขันชนิดอ่ืน ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ภูมิอากาศเอื้ออํานวย โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 (มกราคม – พฤษภาคม) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
16.68 บาท  
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หากมองถึงความต้องการใช้ คาดว่า ปี 2561 จะมีความต้องการใช้ 2.93 ล้านตัน แต่จะเห็นได้ว่าผลผลิตในประเทศ

มีเพียง 37,911 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 เท่านั้น ที่เหลือจึงต้องนําเข้าร้อยละ 98.70 จากประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา 
อาร์เจนตินา และแคนาดา โดยนํามาใช้สําหรับกลุ่มสกัดน้ํามัน กลุ่มอาหารสัตว์ (ถั่วนึ่ง) และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันกําหนดแนวทาง เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบมีความมั่นใจในเรื่องปริมาณและคุณภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมีรายได้อย่าง
ย่ังยืน ซึ่ง สศก. จะได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลืองร่วมกันต่อไป 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 16,026 บาท สัปดาห์ก่อน 16,053 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,724 บาท สัปดาห์ก่อน 7,802 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.24 บาท สัปดาห์ก่อน 8.44 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.06 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท สัปดาห์ก่อน 16.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 42.50 บาท สัปดาห์ก่อน 46.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.00 บาท สัปดาห์ก่อน 26.50 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สปัดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 19.96 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.67 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.90 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.37 บาท สัปดาห์ก่อน 2.39 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.74 บาท สัปดาห์ก่อน 5.70 บาท 
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ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,634 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,660 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,272 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา   

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,146 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,151 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.64 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.51 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.10 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.60 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.61 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.10 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.31 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.92 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.30 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.74 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.62 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.23 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.00 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 278 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท  สัปดาห์ก่อน 332 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.21 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.91 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.86 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.66 บาท สัปดาห์ก่อน 84.93 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 156.19  บาท  สัปดาห์ก่อน 148.31 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 86.25 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.43 บาท สัปดาห์ก่อน 8.42 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท 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 ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เร่งเครื่องพัฒนาผลิตถั่วเหลือง หวังลดการนําเข้า ดึงเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
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 


