
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก.- กยท. จัดทัพลงพื้นที่ปลูกยางท่ัวประเทศ เคาะปริมาณ-ต้นทุนการผลิตยางพาราไทย” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก.- กยท. จัดทัพลงพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ -
ต้นทุนการผลิตยางพาราไทย ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงโครงการ “ศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรไทย ปี 2562” ซึ่ง สศก. ได้ร่วมมือกับการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) ในการส ารวจข้อมูลด้านปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรไทย ทั่วประเทศ โดยก าหนด
เป้าหมายพ้ืนที่ส ารวจตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ   

การด าเนินการโครงการดังกล่าว สศก. จะเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ อาทิ การจัดท ากรอบบัญชีตัวอย่าง                   
เพ่ือการส ารวจ ก าหนดระเบียบวิธีการส ารวจ ตลอดจนการประมวลผลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิต ในขณะที่ กยท.               
จะสนับสนุนงานด้านก าลังพล เพ่ือลงพ้ืนที่ โดยการส ารวจทาง กยท. จะรับผิดชอบพื้นที่ 45 จังหวัด (ตามพ้ืนที่ตั้งสาขาของ
การยางแห่งประเทศไทย) เพ่ือส ารวจปริมาณการผลิต 10,944 ครัวเรือนตัวอย่าง (1,824 หมู่บ้าน) และส ารวจต้นทุนการผลิต
ยางพารา จ านวน 5,460 ครัวเรือนตัวอย่าง และ สศก. จะลงพ้ืนที่รับผิดชอบพ้ืนที่ 32 จังหวัด ในการส ารวจปริมาณการผลิต 
8,946 ครัวเรือนตัวอย่าง (1,491 หมู่บ้าน)  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ สศก. ได้เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 7 ครั้ง                
(ครั้งละ 3 วัน) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สศก. และ กยท. รวมประมาณ 300 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการส ารวจข้อมูล
ปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพารา โดยก าหนดแผนการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562                          
ณ  ส านักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาต่างๆ ได้แก่ จังหวัดตรัง  สงขลา  สุราษฎร์ธานี  พิษณุโลก  ระยอง  อุดรธานี 
และ บุรีรัมย์  

ทั้งนี้ ภายหลังการส ารวจเสร็จสิ้น สศก. จะด าเนินการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลตามหลักวิชาการทางสถิติและ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตยางพาราที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562  และจะน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะท างานจัดท าต้นทุนการผลิตยางฯ และผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จาการส ารวจร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของไทย เช่น การก าหนดราคารับซื้อยางพาราที่เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ เป็นต้น  

โอกาสนี้ สศก. จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการส ารวจครั้งนี้ด้วย และหากเกษตรกร
หรือผู้สนใจรายละเอียดของการด าเนินโครงการ หรือข้อมูลสถานการณ์ การผลิต และราคา สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่  ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทรศัพท์  029405407 หรือ อีเมล                              
cai-info1@oae.go.th 
 

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,552 บาท สัปดาห์ก่อน 15,532 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,683 บาท สัปดาห์ก่อน 7,718 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.33 บาท สัปดาห์ก่อน 7.62 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.93 บาท สัปดาห์ก่อน 6.17 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.50 บาท สัปดาห์ก่อน 61.50 บาท 

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

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.59 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.34 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.67 บาท สัปดาห์ก่อน 1.66 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท สัปดาห์ก่อน 4.78 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,705 บาท สัปดาห์ก่อน 1677 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,362 บาท สัปดาห์ก่อน 1,347 บาท 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 839 บาท สัปดาห์ก่อน 822 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.18 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.21 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.53 บาท  สัปดาหก์่อน  46.14 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.64 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  45.14 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.43 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.75 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.54 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.88 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.50 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.24 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.70 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.82 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.91 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  สัปดาห์ก่อน 285 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 327 บาท  สัปดาห์ก่อน 328 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.80 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.98 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.68 บาท สัปดาห์ก่อน 79.71 บาท 



 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.55 บาท  สัปดาห์ก่อน 145.34 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.62 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.00 บาท สัปดาห์ก่อน 148.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.09 บาท สัปดาห์ก่อน 8.07 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก.- กยท. จัดทัพลงพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ เคาะปริมาณ -
ต้นทุนการผลิตยางพาราไทย และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ
ประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

