
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เร่ือง  “ASF ดันออเดอร์ส่งออกไก่ไทย ไปจีน พุ่ง 3.7 เท่า  เข้ม แผนเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดเข้าไทย” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ASF ดันออเดอร์ส่งออกไก่ไทย ไปจีน พุ่ง 3.7 เท่า  เข้ม แผนเฝ้า
ระวัง ป้องกันการระบาดเข้าไทย ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African swine fever : ASF) ว่าปัจจุบัน ยังไม่พบการ
ระบาดในประเทศไทย โดย พบการระบาดทั้งหมด 30 ประเทศ แบ่งเป็น ทวีปแอฟริกา 6 ประเทศ ทวีปยุโรป 12 ประเทศ 
และ  ทวีปเอเซีย 12 ประเทศ ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้           
ติมอร์-เลสเต ฮ่องกง และอินโดนีเซีย  

จากการติดตามสถานการณ์ ของ สศก. โดยศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) พบว่า กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่า ปี 2563 การผลิตเนื้อสุกรของโลกจะอยู่ที่  95.22 ล้านตัน ลดลงจาก 106.13 ล้าน
ตัน ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 10.28) เนื่องจากประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม  ได้รับความ
เสียหายจากโรค ASF ทำให้ปริมาณการผลิตสุกรใน 3 ประเทศลดลงร้อยละ 25.27  ร้อยละ 16.42  และร้อยละ 6.25 
ตามลำดับ  

จากผลผลิตเนื้อสุกรที่ลดลงของกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่งผลให้การส่งอออกเนื้อสุกรของโลก ปี 2563 คาดว่า จะมี
ปริมาณ 10.38 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกับ ปี 2562  โดยประเทศผู้ส่งออกสำคัญที่มีการส่งออกเนื้อสุกร
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล และสหภาพยุโรป ซึ่งมีปริมาณส่งออกรวมทั้ง 4 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ  
92.10 ของโลก  

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาถึงผลต่อประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการส่งออกสุกร
และสินค้าทดแทนได้มากขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นหรือแช่
แข็งและผลิตภัณฑ์ รวมปริมาณ 10,107 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 8,736 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.68)  ในช่วงเดียวกันของปี 
2561  

นอกจากนี้  จากการที่ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ                    
ผู้บริโภคจึงบริโภคสินค้าทดแทนมากขึ้น ไทยยังสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยช่วง
มกราคม - ตุลาคม 2562  ไทยส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ปริมาณ 744,119 ตัน มูลค่า 87,256 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออก ปริมาณ 698,229 ตัน มูลค่า 82,975 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 และ ร้อยละ 
5.15 ตามลำดับ  

ที่สำคัญ คือ การส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 3.7 เท่า โดยจีนนำเข้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
จากไทย ในช่วงมกราคม - ตุลาคม 2562 ปริมาณ 55,401 ตัน มูลค่า 5,096 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 
ที่มีการนำเข้าปริมาณ 11,795 ตัน มูลค่า 1,166 ล้านบาท ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า มีการนำเข้าไก่สดแช่แข็ง และ
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แปรรูปจากไทย ปริมาณ 34,696 ตัน มูลค่า 4,150 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการนำเข้าปริมาณ 
23,795 ตัน มูลค่า 2,976 ล้านบาท หรือนำเข้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 46 

ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรค ASF แต่พบการระบาดในประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ภายในประเทศ จึงต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่ากากรระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ ดำเนินมาตรการป้องกัน โดยประกาศระงับการนำเข้าสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค  บูรณาการกับทุกภาคส่วนป้องกันการลักลอบนำสุกรและ
ผลิตภัณฑ์สุกร และจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เอกซเรย์แบบเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรค ASF และ
การป้องกัน  พร้อมนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เสนอของบกลางเพ่ือป้องกันโรค ASF เพ่ือสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 
950 ล้านบาท อาทิ ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายเพ่ือลดความเสี่ยงเกิดโรคในพ้ืนที่เสี่ยงสูง รถกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อ         
เพ่ือควบคุมโรคระบาดตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,291 บาท สัปดาห์ก่อน 13,490 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,633 บาท สัปดาห์ก่อน 7,808 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.90 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.22 บาท สัปดาห์ก่อน 6.21 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.63 บาท สัปดาหก์่อน 16.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.50 บาท สัปดาห์ก่อน 48.75 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.54 บาท สัปดาห์ก่อน 37.91 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.13 บาท สัปดาห์ก่อน 22.74 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.05 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.00 บาท สัปดาห์ก่อน 1.97 บาท 



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.37 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,757บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,425 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.74 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.61 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.09 บาท  สัปดาห์กอ่น 9.78 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.93 บาท  สัปดาหก์่อน  39.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.43 บาท  สัปดาห์กอ่น  38.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.13 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.27 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.65 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.32 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.72 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.08 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์กอ่น 281 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท  สัปดาห์กอ่น 324 บาท 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.73 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.12 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.44 บาท สัปดาห์ก่อน 86.35 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.08 บาท  สัปดาห์กอ่น 141.71 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.74 บาท  สัปดาห์กอ่น 83.47 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170.00 บาท สัปดาห์ก่อน 144.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.57 บาท สัปดาห์ก่อน 7.62 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ASF ดันออเดอร์ส่งออกไก่ไทย ไปจีน พุ่ง 3.7 เท่า              
เข้มแผนเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดเข้าไทย และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทกุสปัดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกจิการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

