
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท.10 ติดตามสถานการณ์แพะเนื้อภาคตะวันตก เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดช่วงฤดูหนาว” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน  2564  
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง               
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.10 ติดตามสถานการณ์แพะเนื้อภาคตะวันตก เตือนเกษตรกร
เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดช่วงฤดูหนาว ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตแพะเนื้อภาคตะวันตก ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 7 
จังหวัด (กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ) พบว่า ภาคตะวันตกเป็น
แหล่งผลิตแพะเนื้อที่ส าคัญอันดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความชื้นต่ า เหมาะสมส าหรับการเลี้ยง          
แพะเนื้อ ส่งผลให้แพะเจริญเติบโตได้ดี  โดยในปี 2564 ภาคตะวันตกในเขตพ้ืนที่ 7 จังหวัด (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์               
ณ เดือนกันยายน 2564) มีการเลี้ยงแพะเนื้อ จ านวน 216,960 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ที่มีจ านวน 155,651 ตัว (เพ่ิมขึ้น 
61,309 ตัว หรือร้อยละ 39) เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงแพะเพ่ือเป็นอาชีพเสริมมากขึ้น เพราะแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย 
กินอาหารได้หลากหลายที่มีในท้องถิ่น ใช้เวลาเลี้ยงไม่มาก ใช้พ้ืนที่ น้อย และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ซึ่งตลาดส่งออก
ส าคัญ คือ จังหวัดนราธิวาส 

จากการติดตาม พบว่า พ้ืนที่การเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี 
เกษตรกรนิยมเลี้ยงสายพันธุ์ลูกผสมบอร์ เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว และเป็นที่นิยมของตลาด การเลี้ยงแพะเนื้อมีต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 3,322  บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 2,175 บาท ค่าแรงงาน 231 บาท ค่าอาหาร 102 บาท และส่วนที่
เหลือ 814 บาท เป็นค่ายา ป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแม่พันธุ์ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะ 
1 – 2 ตัว/รุ่น ส าหรับแพะเพศเมีย จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 7 – 8 เดือน มีระยะเวลาการตั้งท้อง 5 เดือน พักท้อง                    
3 – 4 เดือน ส่วนแพะเพศผู้ จะเริ่มผสมพันธุ์ตอนอายุประมาณ 10 – 12 เดือน หลังจากนั้น 2-3 ปี จะท าการปลดระวาง
หรือจ าหน่ายให้กับฟาร์มอ่ืนเพ่ือป้องกันการเกิดกรณีเลือดชิดซึ่งแพะจะมีอายุเฉลี่ย 15 ปี เกษตรกรสามารถจ าหน่ายแพะเนื้อ
อายุเฉลี่ย 6 – 7 เดือน ในราคา 4,543 บาท/ตัว หรือ 144 บาท/กิโลกรัม (น้ าหนักเฉลี่ย 31.58 กิโลกรัม/ตัว) เกษตรกร
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (ก าไร) 1,222 บาท/ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เพ่ิมด้วยการน ามูลแพะมา
จ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 1 – 2 บาท  
  ส าหรับสถานการณ์ด้านตลาด พบว่า การจ าหน่ายแพะเนื้อส่วนใหญ่ ร้อยละ 84 เกษตรกรส่งจ าหน่ายให้กับ
พ่อค้ารายใหญ่จังหวัดนราธิวาส ) ผลผลิตร้อยละ 8 ส่งจ าหน่ายให้กับพ่อค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
สกลนครและหนองคาย ซึ่งจะส่งต่อไปยังตลาดปลายทางใน สปป.ลาว ส่วนผลผลิตร้อยละ 5 เกษตรกรในพ้ืนที่น าไป
ขยายพันธุ์ต่อ และที่เหลืออีกร้อยละ 3 บริโภค ในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ราคามีการปรับตัวลงบ้างเล็กน้อย แต่คาดว่าหลัง
การเปิดประเทศสถานการณ์ตลาดแพะเนื้อภาคตะวันตกจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น 
  ผู้อ านวยการ สศท.10 กล่าวทิ้งท้ายว่า แพะเนื้อเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี และให้ผลตอนแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซ่ึงปัจจุบันตลาดยังมีความต้องการ แพะเนื้อ
เป็นจ านวนมาก จึงนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าทางเลือกท่ีน่าสนใจ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลผลิตแพะเนื้อมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ

02-5798511 



 

ของตลาด ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว เกษตรกรควรดูแพะให้มีสุขภาพแข็งแรง จัดการโรงเรือนหรือคอกให้มีสุขลักษณะที่ดี และ
ควรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งมักระบาดในช่วงนี้ (พฤศจิกายน - ธันวาคม) โดยเกษตรกรสามารถป้องกันได้โดย
การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยแพะ ทุก 6 เดือน หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและตลาดแพะเนื้อ          
ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคตะวันตก สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  สศท.10 ราชบุรี โทร 0 3233 7954 หรืออีเมล 
zone10@oae.go.th 
   

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 9,206 บาท สัปดาห์ก่อน 9,357 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,708 บาท สัปดาห์ก่อน 7,733 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.76 บาท สัปดาห์ก่อน 8.84 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.90 บาท สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.25 บาท สัปดาห์ก่อน 16.00 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.49 บาท สัปดาห์ก่อน 42.27 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.28 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 19.07 บาท สัปดาห์ก่อน 20.83 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.83 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.19 บาท สัปดาห์ก่อน 2.17 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.45 บาท สัปดาห์ก่อน 6.43 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,729 บาท สัปดาห์ก่อน 1,855 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,413 บาท สัปดาห์ก่อน 1,495 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.15 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.63  บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.52 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.42 บาท  สัปดาห์ก่อน  52.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.51 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.46 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.78 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.99 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.13 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 73.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.59 บาท 

 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.30 บาท สัปดาห์ก่อน 32.11 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 273 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 354 บาท  สัปดาห์ก่อน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 95.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 95.22 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.16 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.00 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.21 บาท สัปดาห์ก่อน 77.49 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.42 บาท  สัปดาห์ก่อน 132.17 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.37 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 35.60 บาท 

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 10 ราชบุรี เรื่อง สศท.10 ติดตามสถานการณ์แพะเนื้อภาคตะวันตก 
เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดช่วงฤดูหนาว และส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

