
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “เกษตรฯ จัดงาน ‘ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน’ ชวน เฉลิม ฉลอง ปีฉลู 64 ผนึกพันธมิตร ออกบูธสินค้า
เกษตรผ่านแพลตฟอร์ม มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เกษตรฯ จัดงาน ‘ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน ’ ชวน เฉลิม 
ฉลอง ปีฉลู 64 ผนึกพันธมิตร ออกบูธสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการบริโภคใน
ประเทศ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน ‘ช้อปวิถี
ใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน ’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค                
ศรีนครินทร์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการกระตุ้ นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการบริโภคในประเทศ 
ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดงานและกิจกรรม หรือหาของขวัญปีใหม่มอบให้แก่
กัน โดยแคมเปญ ‘ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน ’ กระทรวงเกษตรฯ ได้จับมือกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐแ ละ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค , บริษัท ลาซาด้า จ ากัด (ประเทศไทย), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) จ ากัด (มหาชน ) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร และผู้ประกอบการ มาร่วมกันจัดแคมเปญในครั้งนี ้

        "ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการพัฒนาและขยายตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้วย
แนวทางการตลาดน าการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีก้าวสู่ Digital Marketing เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเอง
และเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์สามาร ถท าได้โดยง่ายและไม่ยากอย่างที่คิด ซึ่งทุกแพลตฟอร์มได้รับ
ความนิยมและกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -  19 ที่เกิดขึ้น ทุกคนต้อง
ปรับตัวเข้าตัวสู่บริบทสังคม และวิถีชีวิตใหม่ New Normal ผู้บริโภคมีการสั่งซื้อเพื่อบริโภคเอง หรือส่ งมอบเป็นของขวัญ
ในโอกาสส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นช่วงที่ผู้บริโภคจะออกมาจับจ่ายใช้สอย กระทรวง
เกษตรฯ จึงมุ่งหวังที่จะร่วมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยร่วมกันส่งเสริมการบริโภค
ในประเทศ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มจากการขยายช่องทางการตลาด ขณะที่ผู้บริโภคเองก็สะดวกสบาย 
สามารถเลือกชมตัวอย่างสินค้าและชิมฟรีได้ตลอดทั้งงาน ที่ส าคัญ กระทรวงเกษตรฯ ยังการันตีสินค้าและการจัดส่ง 
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้มาตรฐานและยังคงค วามสดใหม่อย่างแน่นอน ”               
นายนราพัฒน์ กล่าว 

        นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของ
พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้โอกาส พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการจัดงาน ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน เพื่อมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าในช่วงท้ายปี ส าหรับความร่วมมือ
กับกระทรวงเกษตรฯ ในครั้งนี้ ทางเราได้สนับสนุนพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตรงบริเวณชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค 
พลาซ่า และบริเวณ Fashion Zone 2 เพื่อให้เกษตรกรมาร่วมออกบูธ ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่ม
เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ใช้ทักษะด้านตลาดการค้าออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมสินค้าเกษตรจากฝีมือเกษตรไทย 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน ที่ส าคัญยังพบกับมิติใหม่กับการซื้อสินค้าเกษตร ไทยบนโลกออนไลน์อีกด้วย  

02-5798511 



        นางสาวภารดี สินธวณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ลาซาด้า จ ากัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า 
ลาซาด้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากพี่น้องเกษตรกรไทยสู่ผู้บริโภค ผ่าน
แพลตฟอร์มลาซาด้าที่มีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็น
การเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน 

        นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งใน
การร่วมมือกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน ที่จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมง าน “ช้อปวิถีใหม่ ส่ง
สุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน เพ่ือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างเกษตรไทยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุน
ด้วยการให้อัตราค่าส่งพิเศษกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยที่ผ่านมาเคอรี่พยายามพัฒนาการให้บริการส าหรับสินค้า
เกษตรมาโดยตลอดรวมทั้ งได้ออกแบบกล่องส าหรับผลไม้โดยเฉพาะเพื่อให้ผลไม้สด ๆ จากสวน ถึงมือผู้บริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือเป็นการเอ้ือให้เกษตรกรไทยมีช่องทางค้าขายที่ดีและสะดวกมากขี้น อีกทั้งช่วยให้มีรายได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น ส่วนทางด้านผู้บริโภคเองก็สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรจ ากสวนได้โดยตรง ถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้น
เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนเลยทีเดียว 

        นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กล่าวว่า ในช่วงส่งท้ายปีนี้ ไปรษณีย์
ไทยยินดีที่ได้เป็นอีกหนึ่งก าลังในการผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจใ ห้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคได้มีทางเลือกหลากหลาย
ในการจ าหน่าย -  ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งตรงจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการขนส่งหลากหลายรูปแบบในอัตรา
ค่าบริการขนส่งราคาพิเศษ เช่น ขนส่งผลไม้ด้วยมาตรฐาน EMS ในประเทศ รวดเร็ว ทันใจ สดใหม่ถึงมือ หรือขนส่งสิ นค้า
ปริมาณมากในราคาสุดประหยัด ซึ่งเป็นบริการที่ตอบโจทย์พ่ีน้องชาวเกษตรกรและผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม 

        ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภายในงานมีการออกบูธ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี ทั้งของสด แปรรูป และผลิตภั ณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
มากกว่า 80 บูธ โดยผู้บริโภคสามารถเลือกชิมและชมสินค้าได้ฟรีตลอดทั้งงานก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยสามารถกดสั่งสินค้า
ได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์ม หรือ QR Code ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถก าหน ดวัน
จัดส่งหรือส่งมอบ เพ่ือเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา การเดินทาง และยังได้รับสินค้า
เกษตรส่งตรงถึงบ้านท่านอีกด้วย  

        นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการสาธิตการปรุงอาหาร การน าเสนอโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษ ตรที่มีความน่าสนใจ การเสวนาเพ่ือให้ความรู้ในการจ าหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ และการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการเป็นผู้ค้าออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย โดยกระทรวง
เกษตรฯ จะมีการถ่ายทอดกิจกรรม และการเสวนา ผ่าน Facebook Live ตลอดการจัดงานทั้ง 7 วัน จึงขอเชิญชวนทุก
ท่านมาร่วมเฉลิม ฉลอง ปีฉลู ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2564 และอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการบริโภคในประเทศไปด้วยกันในงาน ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 
2563 ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์  
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,059 บาท สัปดาห์ก่อน 11,115 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,387 บาท สัปดาห์ก่อน 8,329 บาท 

 



ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาห์ก่อน 7.79 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.00 บาท สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.75 บาท สัปดาห์ก่อน 17.78 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50.33 บาท สัปดาห์ก่อน 46.47 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.99 บาท สัปดาห์ก่อน 25.35บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.26 บาท สัปดาห์ก่อน 23.97 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์น้ีไมม่ีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  6.86 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.08 บาท สัปดาห์ก่อน 2.05 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.20 บาท สัปดาห์ก่อน 6.38 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,893 บาท สัปดาห์ก่อน 1,929 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,515 บาท สัปดาห์ก่อน 1,550 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 967 บาท สัปดาห์ก่อน 933 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.97 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 15.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 15.86 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  61.02 บาท 



ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  60.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  59.98 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.99 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.47 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.06 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.64 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.35 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.65 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.91 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 282 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 347 บาท  สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.24 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.52 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.44 บาท  สัปดาห์ก่อน 78.21 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.32 บาท สัปดาห์ก่อน 77.90 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 154.07 บาท  สัปดาห์ก่อน 144.79 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 61.48 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.20 บาท สัปดาห์ก่อน 7.19 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์  ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท  จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง  ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง  ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล



ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - 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 ส านักงานเลขานุการกรม เรื่อง เกษตรฯ จัดงาน ‘ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน ’ ชวน เฉลิม 
ฉลอง ปีฉลู 64 ผนึกพันธมิตร ออกบูธสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการบริโภค
ในประะเทศ และส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหน่ึงช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

