
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท. 12 ชวนเกษตรกรปลูกพชืใชน้้ําน้อย แนะ ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์’ ปลูกง่าย กําไรดี ตลาดต้องการสูง” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 13 มกราคม 2564 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท. 12 ชวนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อย แนะ ‘ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์’ ปลูกง่าย กําไรดี ตลาดต้องการสูง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายเกษม ชาติทอง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ํา ปี 2563 ที่ผ่านมา มีค่าตํ่ากว่าปีปกติเนื่องจาก
ปริมาณน้ําฝนตกตลอดฤดูน้อยกว่าปีก่อนส่งผลให้ปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําเขื่อนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอที่จัดสรร
ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กําหนดแผนปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 จํานวน 5.64 
ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวรอบที่ 2 จํานวน 3.12 ล้านไร่ พืชไร่ พืชผัก จํานวน 2.52 ล้านไร่ ซึ่งจากข้อจํากัดที่การปลูกข้าวนา
ปรังเป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ําปริมาณมากกว่าพืชชนิดอ่ืน และเมื่อแหล่งน้ําไม่เพียงพอให้เกษตรกรทําการเพาะปลูก 
พืชหลังนาที่ใช้น้ําน้อยจึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทดแทน จึงมีการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยที่มีความ
เหมาะสมในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทํานา รอบที่ 2 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ําและช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น 

หากมองสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีเพชรบูรณ์)             
เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ประเทศไทยมีความต้องการ
สูงถึงปีละ 8.5 ล้านตัน แต่สามารถผลิตได้เพียง 4.8 ล้านตัน และราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับนโยบายรัฐ มีโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทํานาซึ่งปัจจุบันภาคเหนือตอนล่างมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังนารวม 258,818ไร่ ให้ผลผลิตรวม 211,431 ตัน 
 จากการลงพื้นที่ของ สศท.12 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์            
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้าวนาปรังในช่วงเวลาเดียวกัน (ณ เดือนธันวาคม 2563) เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตพืช
ฤดูแล้งสําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งจากการศึกษา พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มี
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาประมาณ 89,965 ไร่ แหล่งปลูกสําคัญส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอเมือง หล่มสัก และ
หล่มเก่าเนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา จึงมีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อเป็นทางเลือกในการ
สร้างรายได้ของเกษตรกร และที่สําคัญเป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ําในการเพาะปลูกเพียง 400 – 500 ลบ.ม./ไร่ 
เท่านั้น สําหรับต้นทุนการผลิต 5,350 บาท/ไร่ ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 115 - 120 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 856 กิโลกรัม/
ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 7,900 บาท/ตัน เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ย 6,762 บาท/ไร่ ในขณะที่ข้าวนาปรังมีความ
ต้องการใช้น้ําในการเพาะปลูกมากถึง 1,100 – 1,300 ลบ.ม./ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,863 บาท/ไร่ ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยว 90 - 120 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 595 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 8,404 บาท/ตัน เกษตรกรจะมีรายได้ 
5,000 บาท/ไร่ ดังนั้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จึงนับเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในพื้นที่ที่ใช้น้ําน้อย 
และให้ผลตอบแทนสูง รวมถึงยังช่วยตัดวงจรการเจริญเติบโตและการสะสมของโรคแมลงในนาข้าวได้อีกด้วย 

02-5798511 



 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรหมั่นตรวจดูแลรักษา
แปลง และควรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อาจสร้างความเสียหายกับผลผลิตได้ ทั้งนี้ จึงอยากขอ
ความร่วมมือเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยทดแทนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพื่อช่วยสร้างรายได้และอาชีพ
ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ สําหรับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ โทร.0 5680 3525 หรืออีเมล zone12@oae.go.th 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,374 บาท สัปดาห์ก่อน 11,362 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,482 บาท สัปดาห์ก่อน 8,484 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.01 บาท สัปดาห์ก่อน 8.02 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.06 บาท สัปดาห์ก่อน 6.20 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.33 บาท สัปดาหก่์อน 52.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.52 บาท สัปดาหก่์อน 31.79 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขยีวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.46 บาท สัปดาห์ก่อน 25.95 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.65 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.01 บาท สัปดาห์ก่อน 2.03 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.91 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,800 บาท สัปดาห์ก่อน 1,919 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,458 บาท สัปดาห์ก่อน 1,531 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 958 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.49 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.72 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.64 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.63 บาท  สัปดาห์ก่อน  55.11 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.61บาท 

ยางแผน่ดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.63 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.11 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.90 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.39 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.96 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.88 บาท 

ราคาสินค้าปศุสตัว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.89 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.50 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 343 บาท  สัปดาห์ก่อน 344 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 98.39 บาท 



 

 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.61 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.14 บาท สัปดาห์ก่อน 74.80 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 169.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 161.74 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.55 บาท 
ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท สัปดาห์ก่อน 6.97 บาท 

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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เรื่อง สศท. 12 ชวนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อย 
แนะ ‘ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์’ ปลูกง่าย กําไรดี ตลาดต้องการสูง และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรม ที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


