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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เลง็ขยายตลาดสนิคา้เกษตร รัฐ-เอกชน จับมือ หารือจัดทํา FTA สรา้งโอกาสสินค้าเกษตรไทย” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง   
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เล็งขยายตลาดสินค้าเกษตร รัฐ-เอกชน จับมือ หารือจัดทํา FTA 
สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. ร่วมเวทีคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน หรือ FTA Pro-Active รุกแนวทางการค้าเสรีเชิงยุทธศาสตร์          
หวังขยายการค้าและการลงทุนของไทย เผย ปัจจุบันไทย มีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วรวม 13 ฉบับ 18 
ประเทศ เตรียมขยายผลเจรจาในกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูง เช่น สหภาพยุโรป หวังขยายตลาดสินค้าเกษตร สร้าง
โอกาสการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการดําเนินงานคณะทํางานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน (FTA Pro-Active) ซึ่งเป็นกลไกที่จัดต้ังขึ้นระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย            
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะทํางานได้มีการประชุม             
เพื่อร่วมกันปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่ไทยได้จัดทําแล้ว  การเสนอแนะแนวทางใน
การพิจารณาจัดทํา FTA ของไทยในอนาคต  หารือแนวทางการค้าเสรีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขยายการค้าและการลงทุนของไทย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  ตลอดจนหารือถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการค้าเสรีที่ผ่านมา ภายใต้
ความตกลงต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เช่น เรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้า การปรับโอนพิกัดศุลกากร เพื่อให้ไทยได้รับ
ผลประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ กระทรวงพาณิชย์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย มีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วรวม 13 ฉบับ 18 ประเทศ ประกอบด้วย
ไทยกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-อินเดีย ไทย-ชิลี ไทย-เปรู และอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ และอาเซียน-ฮ่องกง โดยปี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศต่างๆ ดังนี้ อาเซียน 439,129 
ล้านบาท จีน 290,943 ล้านบาท ญี่ปุ่น 172,711 ล้านบาท ออสเตรเลีย 46,040 ล้านบาท เกาหลีใต้ 41,723 ล้านบาท 
อินเดีย 32,979 ล้านบาท นิวซีแลนด์ 20,438 ล้านบาท ชิลี 8,143 ล้านบาท และเปรู 4,425 ล้านบาท  

สําหรับความตกลงที่อยู่ระหว่างเจรจา ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งปี 2560 
ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 1,043,062 ล้านบาท ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) มูลค่า 100,313 ล้านบาท ไทย-ตุรกี มูลค่า 6,520 ล้านบาท ไทย-ปากีสถาน 
มูลค่า 6,001 ล้านบาท และไทย-ศรีลังกา มูลค่า 5,192 ล้านบาท ซึ่งหากไทยสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้จะช่วย
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและประเทศคู่เจรจาได้มากขึ้น   

นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนเจรจาในอนาคตกับกลุ่มประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้าค่อนข้างสูง ได้แก่ สหภาพยุโรป 
(EU) ซึ่งปี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 160,865 ล้านบาท สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) มูลค่า 11,526 ล้าน
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บาท บังกลาเทศ มูลค่า 9,823 ล้านบาท และ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) มูลค่า 7,589 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ไทย
จะสามารถขยายตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าของไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมยิ่งขึ้น 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,190 บาท สัปดาห์ก่อน 15,182 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,445 บาท สัปดาห์ก่อน 7,478 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.56 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.54 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.45 บาท สัปดาห์ก่อน 26.56 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 17.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 17.06 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.22 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.39 บาท สัปดาห์ก่อน 2.36 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.92 บาท สัปดาห์ก่อน 5.85 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,698 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,666 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,363 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,378 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,175 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,166 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.20 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.89 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.09 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.55 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.59 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.09 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.64 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.83 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.83 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.29 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.92 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.59 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.09 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.03 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 3246 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.77 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.16 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.88 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.95 บาท สัปดาห์ก่อน 89.91 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 153.41  บาท  สัปดาห์ก่อน 155.19 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.57 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.92 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160 บาท  สัปดาห์ก่อน 179 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.47 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง  เล็งขยายตลาดสินค้าเกษตร รัฐ-เอกชน จับมือ หารือ
จัดทํา FTA สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 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 


