
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ดัชนีรายได้เกษตรกร ปี 61 ยังใกล้เคียงปี 60 คาดปี 62 ขยายต่อเนื่อง แนะวางแผนผลิตสอดคล้องตลาด” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ดัชนีรายได้เกษตรกร ปี 61 ยังใกล้เคียงปี 60 คาดปี 62 ขยาย
ต่อเนื่อง แนะวางแผนผลิตสอดคล้องตลาด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 โดยวัดจากดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีรายได้เกษตรกร พบว่า  

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.43 เมื่อเทียบกับปี 2560 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าว     
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ และล าไย และปศุสัตว์ คือ สุกร      
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และโคเนื้อ ด้าน สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง และมังคุด 

 ในขณะที่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร  ลดลงร้อยละ 5.86 เมื่อเทียบกับปี 2560 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ 
ยางพารา อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน สับปะรด และปศุสัตว์ คือ สุกร ไก่เนื้อ และโคเนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม  ส่วนสินค้า
ส าคัญที่ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน ล าไย และ ไข่ไก ่

  หากมองถึงดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 พบว่า เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยที่
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ลดลง และเมื่อพิจารณาถึงรายได้เกษตรกร  ในแต่ละหมวดสินค้า พบว่า หมวด
พืชผล รายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46 โดยสินค้าพืชส าคัญที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ข้าว  อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และผลไม้ คือ ทุเรียน เงาะ และล าไย  

หมวดปศุสัตว์ รายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 3.04 เนื่องจากผลผลิตสินค้าปศุสัตว์หลักทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และโค
เนื้อ ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ท าให้ราคาส่วนใหญ่อ่อนตัวลง และหมวดประมง ลดลงร้อยละ 22.11 เนื่องจากราคากุ้งขาวแวนนา
ไมลดลง ซึ่งสอดคล้องกับราคาในตลาดโลกที่ลดลงตามภาวะอุปทานส่วนเกิน ทั้งนี้ แม้ดัชนีรายได้เกษตรกรของสาขาปศุสัตว์ 
และประมงจะลดลง แต่ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรยังเพ่ิมขึ้น จากการขยายตัวของสาขาพืชเป็นหลัก รวมทั้งเป็นผลมาจาก
การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการทางด้านการเกษตร ประกอบกับส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ด้วยหลักการตลาดน าการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายพ้ืนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมาก
ขึ้น 

 

ตารางการเปลี่ยนแปลงดัชนีรายได้เกษตรกร ผลผลติ และราคาสินค้าเกษตร 

%YoY 2560 2561 (p) 
2561 (p) 

ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง(p) 
รายได้เกษตรกร 3.19 0.19 1.90 -0.31 
ผลผลิตสินค้าเกษตร 6.14 6.43 12.52 1.71 
ราคาสินค้าเกษตร -2.78 -5.86 -9.08 -2.30 

                  หมายเหต ุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา , p คือ preliminary (ตัวเลขเบ้ืองต้น) , ขอ้มูลพยากรณ ์ณ เดอืนพฤศจกิายน 2561  
                  ท่ีมา : จากการค านวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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รองเลขาธิการ สศก. กล่าว ต่อไปว่า หากมองแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับปี 2561 จากผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ยางพารา               
ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศยังคงเอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร และการบริหาร
จัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการด าเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรเพ่ือปฏิรูปภาคเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2562 เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และการวางแผนการผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,193 บาท สัปดาห์ก่อน 15,215 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,061 บาท สัปดาห์ก่อน 8,049 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.83 บาท สัปดาห์ก่อน 8.70 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.17 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.20 บาท สัปดาห์ก่อน 19.08 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.25 บาท สัปดาห์ก่อน 37.75 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 21.24 บาท สัปดาห์ก่อน 20.18 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.20 บาท สัปดาห์ก่อน 21.17 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.37 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.29 บาท สัปดาห์ก่อน 2.33 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.57 บาท สัปดาห์ก่อน 5.37 บาท 

 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,665 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,688 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,316 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,319 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 837 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.82 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.29 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.00 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.48 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.98 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.14 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.97 บาท  สัปดาห์ก่อน  31.06 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.03 บาท  สัปดาห์ก่อน 59.88 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.06 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 265 บาท  สัปดาห์ก่อน 264 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 325 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.94 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.17 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.10 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.45 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.91 บาท สัปดาห์ก่อน 86.66 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 143.11  บาท  สัปดาห์ก่อน 141.08 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 76.39 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 120.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.92 บาท สัปดาห์ก่อน 7.96 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท สัปดาห์ก่อน 27.71 บาท 

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 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ดัชนีรายได้เกษตรกร ปี 61 ยังใกล้เคียงปี 60 คาดปี 62 
ขยายต่อเนื่อง แนะวางแผนผลิตสอดคล้องตลาด และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 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/

