
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ส่องรายได้เงินสดเกษตร ปี 61 ผลงานรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตเกษตรได้คุณภาพ” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ส่องรายได้เงินสดเกษตร ปี 61 ผลงานรัฐ ดันรายได้เกษตรกร
เพ่ิมข้ึน ผลผลิตเกษตรได้คุณภาพ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร    
ซึ่งจากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า รายได้เงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ 197,373 
บาท/ปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2559/60 ร้อยละ 22.64 ขณะที่รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ที่ 122,890 บาท/ปี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.53  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิเกษตร 74,483 บาท/ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.29 เมื่อเทียบกับปี 2559/60  

หากพิจารณารายได้เกษตรกร พบว่า ปี 2561 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากสาขาพืชเป็นหลัก อาทิ ข้าว สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 56,123 บาท/ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น สร้างรายได้ 46,854 บาท/ครัวเรือน และพืชไร่ สร้างรายได้ 
32,072 บาท/ครัวเรือน ซึ่งแม้รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่
ภาพรวมจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรยังคงสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญ
กับการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการเกษตร ตลาด
น าการผลิต การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการด าเนินโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน นอกจากนี้ ภาครัฐ ได้ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่             
ที่เหมาะสม การจัดหาแหล่งน้ า และการใช้พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและเพ่ิมการดูแลเอาใจใส่มาก
ขึ้น กอปรกับปริมาณน้ าและสภาพอากาศยังคงเอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร ท าให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดี
และมีผลผลิตเพ่ิม 

ส าหรับปี 2562 เชื่อมั่นว่ารายได้เกษตรกรจะยังคงเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่ส าคัญ อาทิ  ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง และผลไม้ จากปัจจัยสนับสนุนของสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ผลิต และการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการด าเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตร และการวาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งผลให้รายได้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง 

 

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ปี 2560/61 
รายการ ปีเพาะปลูก 

2559/60 2560/61 
1. รายได้ 

1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตร 
1.2 รายได้เงินสดนอกการเกษตร 
1.3 สัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 

309,278 
160,932 
148,346 
   52.03 

370,040 
197,373 
172,667 
   53.34 

2. รายจ่าย 
2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 

243,178 
101,957 

297,984 
122,890 

02-5798511 



 
รายการ ปีเพาะปลูก 

2559/60 2560/61 
2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 

      2.3  สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 
141,221 
    41.93 

175,094 
   41.24 

3. รายได้สุทธิ 
3.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
3.2 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน  
3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการช าระหน้ี  
3.4 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 

 
 58,975 
207,321 
 66,100 
   28.45 

 
  74,483 
247,150 
  72,056 
    30.14 

    ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูลเบื้องต้น ณ มกราคม 2562) 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,794 บาท สัปดาห์ก่อน 15,789 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,787 บาท สัปดาห์ก่อน 7,809 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.83 บาท สัปดาห์ก่อน 7.72 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.23 บาท สัปดาห์ก่อน 5.90 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.64 บาท สัปดาห์ก่อน 29.85 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.43 บาท สัปดาห์ก่อน 20.24 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.47 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.27 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.64 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  



 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.79 บาท สัปดาห์ก่อน 4.88 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,666 บาท สัปดาห์ก่อน 1,659 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,331 บาท สัปดาห์ก่อน 1,334 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.54 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 51.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.40 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.56 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.90 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.40 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  23.74 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.05 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.82 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.19 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 71.76 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.82 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.90 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 274 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท  สัปดาห์ก่อน 323 บาท 



 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.13บาท  สัปดาห์ก่อน 89.18 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.98 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.67 บาท สัปดาห์ก่อน 77.90 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 136.83 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.84 บาท  สัปดาห์ก่อน 79.58 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.19 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

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 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง ส่องรายได้เงินสดเกษตร ปี 61 ผลงานรัฐ ดันรายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
ผลผลิตเกษตรได้คุณภาพ และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ า
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร 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 
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