
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เปิดแผนแก้ปัญหากระเทียม เกษตรฯ วางแหล่งตลาด ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เปิดแผนแก้ปัญหากระเทียม เกษตรฯ วางแหล่งตลาด            
ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการกระเทียม ปี 2561 เร่งประสานทุกหน่วยหาตลาด            
ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตผ่านจุดจําหน่ายต่างๆ เช่น ธงฟ้า ตลาดประชารัฐ เครือข่ายสหกรณ์ พร้อมชวนผู้บริโภค
อุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการกระเทียม ปี 2561 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
(นายลักษณ์ วจนานวัช) มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือร่วมกัน            
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) เป็นประธาน 
และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์) และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) เข้าร่วมประชุม  

สําหรับการช่วยเหลือในการระบายผลผลิตกระเทียมแห้งในมือเกษตรกร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)            
ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เกษตรกรนํากระเทียมมาจําหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ ที่มีบริการสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ 
www.ortorkot.com และบริการจัดส่ง อ.ต.ก. เดลิเวอรี่  โดยเบื้องต้นได้รับการประสานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนํา
กระเทียมมาจําหน่ายจํานวน 4.5 ตัน ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจัดงานงานสินค้าเกษตร
คุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561 พ้ืนที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ตลอดจนประสานสหกรณ์จังหวัด
และพาณิชย์จังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อหาตลาดปลายทางในการช่วยระบายผลผลิต
กระเทียมแห้งในมือเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ เครือข่ายสหกรณ์ ผ่านระบบ CDC (การกระจายสินค้าผ่านเครือข่าย
สหกรณ์)  และทางกรมวิชาการเกษตร ยังร่วมนําผลผลิตกระเทียมมาจําหน่ายในงานเปิดบ้านงานวิจัย ระหว่างวันที่ 25 - 
28 พฤษภาคม 2561 อีกทั้งเกษตรกรสามารถประสานกรมส่งเสริมการเกษตรนําผลผลิตมาจําหน่ายที่ตลาดของหน่วยงาน
ซึ่งจัดทุกวันอังคารของสัปดาห์อีกด้วย  

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมการค้าภายใน จะร่วมประสานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดแหล่งผลิตกระเทียมที่
เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานพ่อค้าท้องถิ่น 
ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ในการเข้าไปรับซื้อผลผลิตกระเทียมแห้งจากเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ รวมถึง
ประสานการจําหน่ายกระเทียมแห้งดังกล่าวออกนอกแหล่งผลิต ผ่านโครงการร้านธงฟ้า ตลาดประชารัฐ และตลาดภายใต้
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 

02-5798511
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,541 บาท สัปดาห์ก่อน 15,421 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,003 บาท สัปดาห์ก่อน 7,836 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท สัปดาห์ก่อน 8.55 บาท   

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.55 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท     

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 17.99 บาท สัปดาห์ก่อน 17.32 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 48.72 บาท สัปดาห์ก่อน 47.57 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 35.72 บาท สัปดาห์ก่อน 26.17 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สปัดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.99 บาท สัปดาห์ก่อน 2.88 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.56 บาท สัปดาห์ก่อน 2.52 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ  5.61 บาท สัปดาห์ก่อน 5.44 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,664 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,681 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,293 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,319 บาท 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,119 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,118 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.49 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.43 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.42 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.92 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.42 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.92 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.51 บาท  สัปดาหก่์อน  17.82 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.87 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 58.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.70 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.63 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์ก่อน 276 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท  สัปดาห์ก่อน 323 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.39 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.20 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.08 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.47 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.93 บาท สัปดาห์ก่อน 88.35 บาท 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 122.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 137.59 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.24 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150 บาท  สัปดาห์ก่อน 130 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.83 บาท สัปดาห์ก่อน 8.80 บาท 

ปลาป่น  สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

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 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เปิดแผนแก้ปัญหากระเทียม เกษตรฯ วางแหล่งตลาด         
ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร 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 


