
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ใน 4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 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. ใน 4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน 
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า                 
ปี พ.ศ. 2522 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เพ่ือท าหน้าที่เป็นส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และมีพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้
ท าบทบาทภารกิจด้านสารสนเทศการเกษตร  ด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ 
ด้านติดตามประเมินผล ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา สศก. ได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวทันสมัย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์โลกและภายในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง พัฒนาแลกเปลี่ยนบุคลากร การบริหารงบประมาณ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ 
จนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ตั้งขององค์กรเจ้าภาพผู้แทนระดับประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม ได้แก่ องค์กรส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ตามกฎหมายไทย 

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาประจ าปี 2562 สศก. ได้ก าหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 27 มีนาคมนี้                
โดยได้ประมวลผลข้อมูลผลงานที่ส าคัญของ สศก. ที่สะท้อนผลการพัฒนาการเกษตรไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่น่าสนใจ 
และเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และจะมีพิธีเปิดอาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 10 ชั้น พร้อมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ าดีเด่น และการปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “40 ปี สศก. นวัตกรรมสู่อนาคต” รวมทั้งยังมี
การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในประเด็นภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 และแนวโน้มปี 2562 ดัชนีเศรษฐกิจ
การเกษตร และข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,720 บาท สัปดาห์ก่อน 15,874 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,620 บาท สัปดาห์ก่อน 7,446 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.09 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์กอ่น  

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.57 บาท สัปดาห์ก่อน 6.65 บาท 
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ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.78 บาท สัปดาห์ก่อน 15.18 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.88 บาท สัปดาห์ก่อน 24.16 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.27 บาท สัปดาห์ก่อน 23.26 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.22 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.38 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.13 บาท สัปดาห์ก่อน 2.20 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5..43 บาท สัปดาห์ก่อน 5.15 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,613 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,746 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,302 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,451 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.99 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.94 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.65 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.15 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.65 บาท 



 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.11 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.51 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.23 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.19 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.90 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 66.58 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.77 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 261 บาท  สัปดาห์ก่อน 266 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  สัปดาห์ก่อน 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.49 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.03 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.22 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.80 บาท สัปดาห์ก่อน 35.95 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.17 บาท สัปดาห์ก่อน 87.74 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 151.26 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 74.63 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 130.00 บาท สัปดาห์ก่อน 110.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.25 บาท สัปดาห์ก่อน 8.41 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 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 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 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง สศก. ใน 4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่
ความยั่งยืน  และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
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 พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

