
 

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง  สศก. ลงพื้นที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ระบุ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี เฉลี่ย กก.ละ 10.28 บาท  
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2565 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ลงพ้ืนที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ 
ระบุ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี เฉลี่ย กก.ละ 10.28 บาท ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยถึงการลงพื ้นที่ สำรวจ สถานการณ์การผลิตและการตลา ดข้าวโพดเลี ้ ยงสั ตว์ ในจ ังหวัดนครราชส ี มา                        
และจังหวัดเลย แหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจากการลงพ้ืนที่ของ สศก. โดยทีม
สำนักวิจ ัยเศรษฐกิจการเกษตร เมื ่อช ่วงต้นเดือนพฤศจ ิกายน 2565 พบว่า ฤดูการผลิตปี 2565/66 ทั ้ง 2 จ ังหวัด                       
มีเน ื ้อที ่ เพาะปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ รวมประมาณ 0.98 ล้านไร ่ (นครราชสีมา 615 ,213 ไร ่ และ เลย 369 ,149 ไร่)               
คิดเป็นร ้อยละ 14.46 ของเน ื้อที ่เพาะปลูกทั ้งประเทศ ซึ ่งลดลงจากปี 2564/65 ที ่มีเน ื้อที ่เพาะปลูกรวมประมาณ            
1 ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากต้นทุนการผลิตทีสู่งขึ้น จากราคาปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจั ด
แมลงและวัชพืช รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกมันสำปะหลังที่ มี
ต้นทุนต่ำและให้ผลตอบแทนดีกว่า  

ด้านผลผลิตรวมของทั้ง 2 จังหวัด คาดว่ามีปริมาณ 0.74 ล้านตัน (นครราชสีมา 497,871 ตัน และเลย 246 ,100 
ตัน) คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ลดลงจากปี 2564/65 ที่มีปริมาณ 0.75 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 
1.33 ตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูก มันสำปะหลังที่มีต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมีน้อยกว่า และจากการที่ราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นมาก เกษตรกรจึงลดปริมาณการใช้ลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่ งผล
ให้ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงผลผลิตของทั้ง 2 จังหวัด เริ่มออกสู่ตลาดต้ังแต่ เดือนมิถุนายน 2565 - พฤษภาคม 2566  
โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 46.68 ของผลผลิตรวมทั้ง 2 จังหวัด  

นางกาญจนา แดงรุ ่งโรจน์ รองเลขาธิการ สศก.  กล่าวเพิ ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์ราคาที่ เกษตรกร          
ขายได้ ณ ไร ่นา ความชื ้น ไม่เกิน 14.5% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวโพดเลี ้ยงสตัว์ 
ของทั้ง 2 จังหวัดออกสู่ตลาดมากที่สุด พบว่า ราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผลิต ได้ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประกอบกับราคาในตลาดโลก มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลง รวมถึงค่าขนส่งและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.28 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.76 บาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564  
คิดเป็นร้อยละ 17.35  

02-5798511 



อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้รัฐบาลไม่มีการชดเชยส่ วน ต่าง
ราคาให้เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 เนื่องจากราคาเกณฑ์ กลาง
อ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลต้ังไว้ (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ 2 จังหวัด มีความเห็น ว่า  
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2562/63 - 
2564/65)  และในปีที ่  4 (ปี 2565/66) ซึ ่งขณะนี ้อย ู ่ระหว่างเสนอคณะร ัฐมนตร ีพิจารณา น ับ เป็นโครงการ                     
ทีมี่ประโยชน์และเป็นหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเม่ือเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการสำรวจ
สถานการณ์การผลิตและการตลาดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทำนโยบายด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อไป  
ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 12,857 บาท สัปดาห์ก่อน 12,684 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,158 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.50 บาท สัปดาห์ก่อน 10.69 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.31 บาท สัปดาห์ก่อน 8.42 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.00 บาท สัปดาห์ก่อน 19.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 37.50 บาท สัปดาห์ก่อน 36.67 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.10 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.84 บาท สัปดาห์ก่อน 31.12 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.78 บาท สัปดาห์ก่อน 5.06 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.57 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.07 บาท สัปดาห์ก่อน 7.13 บาท 

 



ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,984 บาท สัปดาห์ก่อน 1,977 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,426 บาท สัปดาห์ก่อน 1,467 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,009 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.17 บาท สัปดาห์ก่อน 7.14 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.14 บาท สัปดาห์ก่อน 10.80 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.78 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 43.28 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.78 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.84 บาท สัปดาห์ก่อน  19.97 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 18.70 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.12 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.94 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.59 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท สัปดาห์ก่อน 45.27 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 342 บาท สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 392 บาท สัปดาห์ก่อน 390 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 99.65 บาท สัปดาห์ก่อน 99.22 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.64 บาท สัปดาห์ก่อน 81.76 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.38 บาท สัปดาห์ก่อน 58.13 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.05 บาท สัปดาห์ก่อน 81.88 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 146.59 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.19 บาท สัปดาห์ก่อน 74.60 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. 100 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.87 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.00 บาท   

 จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

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

ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. ลงพ้ืนที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคายังดี เฉลี่ย กก.ละ 10.28 บาท และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

สำหร ับวันน ี ้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสาร
ความเคลื ่อนไหวได้ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน  
และอีกหนึ่งช่องทาง  เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟัง
สามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐ กิจ
การเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

