
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “แจงราคา 5 เดือนแรก ‘ข้าว’ราคาพุ่ง  เลง็ราคา ‘ยาง-สับปะรด’ ครึ่งปีหลงัทิศทางดีขึ้น” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง   
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง แจงราคา 5 เดือนแรก ‘ข้าว’ราคาพุ่ง เล็งราคา ‘ยาง-สับปะรด’ 
ครึ่งปีหลังทิศทางดีขึ้น ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. แจงสินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา และ สับปะรด ในช่วง 5 เดือนแรก ระบุ ราคาข้าวสดใส ข้าวเปลือกหอมมะลิ 
ราคาพุ่งกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 60 ด้านยางพารา และสับปะรด ราคาปรับตัวลง แต่ครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความต้องการใช้ยางพารา บวกกับปริมาณสต๊อกยางของจีน (ชิงเต่า) ปรับตัวลง และผลผลิต
สับปะรดออกตลาดไปแล้วกว่าร้อยละ 60 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ช้ีแจงถึงสถานการณ์ราคาสินค้าข้าว ยางพารา และสับปะรด ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – พฤษภาคม 2561) 
พบว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยในช่วง 5 
เดือนแรก (มกราคม–พฤษภาคม 2561) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยตันละ 14,743 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปี 2560 ที่เฉลี่ยตันละ 9,207 บาท หรือสูงขึ้นร้อยละ 60.13 เนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลงจาก
ผลกระทบของอุทกภัยในช่วงกลางปี 2560 ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยตันละ 7,781 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ที่เฉลี่ยตันละ 7,514 บาท หรือสูงขึ้นร้อยละ 3.55 เนื่องจากมีคําสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย และมาเลเชีย เป็นต้น   

สําหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 รัฐบาลได้ดําเนินการภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร แบ่งเป็น 3 ด้าน จํานวน 13 โครงการ ดังนี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิต รวม 8 โครงการ 
ด้านการตลาด รวม 4 โครงการ และด้านการเงิน 1 โครงการ  

ยางพารา ราคาเกษตรกรขายได้ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีทิศทางดีขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี โดย 5 เดือนแรก (มกราคม – พฤษภาคม) ราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 กิโลกรัมละ 43.56 บาท ราคาน้ํายางสด 
กิโลกรัมละ 41.46 บาท และยางก้อนถ้วยคละ กิโลกรัมละ 20.28 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาลดลง
ร้อยละ 38.61 ร้อยละ 36.42 และร้อยละ 39.15 ตามลําดับ ซึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง ได้แก่ การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณสต๊อกยางในประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่อย่างจีน การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ใช้ยางที่นําเข้ายางพาราจากไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง  อย่างไรก็ตาม 
คาดว่าแนวโน้มราคายางช่วงครึ่งหลังของ ปี 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความ
ต้องการใช้ยางพารา ประกอบการมาตรการ/โครงการภาครัฐที่สนับสนุนทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณสต๊อกยางของจีน (ชิงเต่า) ปรับตัวลดลง 

แนวทางและมาตรการแก้ไขสินค้ายางพารา ภาครัฐได้ดําเนินการอย่างรอบด้าน ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริมควบคู่กับการทําสวนยาง 2) ควบคุมและลดพื้นที่ปลูกยางพาราให้เหมาะสม โดยส่งเสริม
ให้มีการปลูกแทนยางพาราที่มีอายุมากด้วยยางพันธ์ุดี 3) ส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศให้มากขึ้น 4) สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า ให้แก่สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
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5) มีความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สําคัญของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ผ่านสภาไตรภาคียาง
ระหว่างประเทศ (ITRC) โดยในระยะยาวมีมาตรการควบคุมอุปทานยางพื่อให้การผลิตยางพาราของแต่ละประเทศมี
ปริมาณที่เหมาะสม และในระยะสั้นกําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออก (มาตรการ Agreed Export Tonnage 
Scheme : AETS)  6) สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนําไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
และ 7) สร้างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งในส่วนของบุคลากรทางด้านการผลิตและบุคลากรทางด้านการ
วิจัยและพัฒนา 

สับปะรด ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 5 เดือนแรก (มกราคม – พฤษภาคม) สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.14 
บาท ลดลงจาก 6.29 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 50.07 สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 3.14 บาท ลดลงจาก 
12.28 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 35.26 เนื่องจาก ผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วง พ.ค. – มิ.ย. และตลาด
ส่งออกชะลอการสั่งซื้อ ทําให้โรงงานแปรรูปต้องลดกําลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มี
สับปะรดส่วนเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป  

ส่วนราคาสับปะรดหน้าโรงงาน (ม.ค. – พ.ค. 61) ภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์) กิโลกรัมละ 3.63 - 3.85 บาท 
ภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี) กิโลกรัมละ 3.49 – 3.66 บาท ทั้งนี้ ครึ่งปีหลัง 2561 สถานการณ์ราคาจะกระเตื้องขึ้น
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่าร้อยละ 60 

ด้านมาตรการดําเนินการช่วยเหลือ มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 10 เมษายน 2561 ได้เห็นชอบ 1) มาตรการนําสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิต (โดย พาณิชย์จังหวัด+ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  2) มาตรการผลักดันการส่งออกและขยาย
ตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทํา (MOU) รูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในรัสเซีย อิหร่าน และ
เชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดใหม่ USA EU และอาเซียน และ 3) มาตรการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้น 
(กรมการค้าภายในส่งเสริมการบริโภคสับปะรดสดในประเทศ) 

นอกจากนี้ มีมาตรการสนับสนุนมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ของกระทรวงเกษตรฯ  
โดย อ.ต.ก. จัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรด ช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน (วันที่ 1-10 พฤษภาคม จําหน่ายได้ 9.6 ตัน) 
สนับสนุนการการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.61  ลําปาง 163 ตัน ระยอง 109 ตัน)  
โดยแต่ละจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสดในจังหวัด  รณรงค์การบริโภค
สับปะรด ทั่วประเทศ  และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม สถานศึกษา 
สถานพยาบาล เรือนจํา นําผลผลิตสับปะรดมาใช้ในการประกอบการทําอาหาร  อีกทั้งกรมปศุสัตว์ ยังได้พิจารณานํา
สับปะรดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มเติม ทําอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคนม การทํา Feed Center ที่ใช้สับปะรดผลสด
เป็นวัตถุดิบด้วย 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,844 บาท สัปดาห์ก่อน 15,736 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,035 บาท สัปดาห์ก่อน 8,176 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.93 บาท สัปดาห์ก่อน 8.43 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.71 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.51 บาท 
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ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท สัปดาห์ก่อน 16.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 53.00 บาท สัปดาห์ก่อน 53.64 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.00 บาท สัปดาห์ก่อน 37.19 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาหน์ีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.38 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท สัปดาห์ก่อน 2.55 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.09 บาท สัปดาห์ก่อน 5.93 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,650 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,658 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,141 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.04 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.54 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.26 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.01 บาท 
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ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.57 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.28 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.58 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.68 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 56.54 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.83 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์ก่อน 277 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 328 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.91 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.64 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.67 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.87 บาท  สัปดาห์ก่อน 86.47 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.63  บาท  สัปดาห์ก่อน 129.45 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 80.47 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 179 บาท  สัปดาห์ก่อน 161 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.55 บาท สัปดาห์ก่อน 8.67 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



 5
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 แจงราคา 5 เดือนแรก ‘ข้าว’ราคาพุ่ง  เล็งราคา ‘ยาง-สับปะรด’  
ครึ่งปีหลังทิศทางดีขึ้น และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจํา
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร 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 


