
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศท. 2 ชวนเที่ยวงานเกษตรรุง่เรืองเมืองสองแคว จ.พิษณุโลก พร้อมเปิดบา้น 14 - 23 ส.ค. นี้” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 15 สงิหาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท. 2 ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว จ.พิษณุโลก 
พร้อมเปิดบ้าน 14 - 23 ส.ค. นี้ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

พิษณุโลก เตรียมจัดงานใหญ่ “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 23 
สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หวังพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และร่วมกันอุดหนุนสินค้า
จากเกษตรกรผู้ผลิต ด้าน สศท.2 เตรียมออกบูธให้ความรู้การใช้แอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี หรือ RCMO ช่วยเกษตรกร
วางแผนการผลิต เชื่อมโยงแหล่งตลาดในพื้นที่ 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่    
14 - 23 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเกษตร
ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ 
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

การจัดงานในปีนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ภาคเอกชน จัดนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม         
ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านการเกษตร
พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดนําการผลิต การซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น มะม่วง 
ข้าว กล้วยน้ําว้ามะลิอ่อง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ ประมง การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเสวนา 
อบรม สาธิต ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ การจําหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าเกษตร แปรรูป และองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ด้านการเกษตร ทั้งการจัดแสดง การสาธิต การประกวด การแข่งขัน และการแสดงบนเวที อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ให้กับผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งจําหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพต่างๆ มากมาย 

ด้านนายบุญลาภ โสวัณณะ  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2)  
กล่าวทิ้งท้ายว่า  โอกาสน้ี อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว” ประจําปี 
2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย  
โดย สศท.2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยออกบูธเกี่ยวกับ “RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส”          
ให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ manual ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบกระดานสําหรับเขียนและรูปแบบ Application ที่เกษตรกรสามารถ
ดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  ช่วยให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถ
เรียนรู้วิธีการคํานวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเองได้ ทั้งการผลิตพืช    
ปศุสัตว์และประมง พร้อมทราบแหล่งตลาดในพื้นที่ ซึ่งกระดานเศรษฐี  สศก. ยังได้ติดต้ังไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

02-5798511
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครบทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ  โดยมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 
ประจําแต่ละ ศพก. เป็นผู้ให้คําแนะนําเกษตรกร ในการนําไปปรับยังพื้นที่การเกษตรของตนเอง 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,999 บาท สัปดาห์ก่อน 15,952 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,507 บาท สัปดาห์ก่อน 7,440 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.05 บาท สัปดาห์ก่อน 6.59 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.30 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.81 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 17.00 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.14 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.24 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.35 บาท สัปดาห์ก่อน 2.47 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.70 บาท สัปดาห์ก่อน 5.09 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,648 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,664 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,325 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,250 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,147 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,088 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.44 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.59 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.33 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.83 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.02 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.33 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.44 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.01 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.27 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.32 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 58.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 57.34 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.31 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 350 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.83 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.23 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.04 บาท 
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ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.95 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.03 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.70 บาท สัปดาห์ก่อน 90.31 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 156.70  บาท  สัปดาห์ก่อน 154.68 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.56 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.58 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150 บาท  สัปดาห์ก่อน 170 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.40 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 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สศท. 2 ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรือง         
เมืองสองแคว จ.พิษณุโลก พร้อมเปิดบ้าน 14 - 23 ส.ค. นี้ และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 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 


