
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ดีเดย์ 13 กันยายน นดัรวมพลใหญ ่ศกอ. ทั่วประเทศ ยกระดบัข้อมูลสารเทศเกษตรไทย 4.0” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 12 กันยายน 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ดีเดย์ 13 กันยายน นัดรวมพลใหญ่ ศกอ. ทั่วประเทศ ยกระดับ
ข้อมูลสารเทศเกษตรไทย 4.0 ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. เตรียมเปิดงานสัมมนาครั้งใหญ่ ระดมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาทั่วประเทศกว่า 800 ราย พบกัน 13 
กันยายนนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ  
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียุคเกษตร 4.0  และสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงานขยายสู่เกษตรกรในพื้นที่ 

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า สศก. ได้เตรียมจัดสัมมนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ระหว่าง
วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี 

การจัดงานดังกล่าว ยังมีการเสวนาถึงทิศทางการดําเนินงานของ ศกอ.   การบรรยายเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี สู่การ
ปรับตัวของเกษตรกรในยุค 4.0  และการจัดนิทรรศการผลงานการดําเนินงาน และองค์ความรู้ต่างๆ  ตลอดจนการศึกษา
ดูงานให้แก่ ศกอ. ในครั้งนี้ด้วย โดยมี ศกอ. จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้นําการเกษตรในท้องถิ่น ผู้นําชุมชน รวมกว่า 
800 ราย และผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 200 ราย รวม
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ราย 
 สําหรับเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. คือ เกษตรกร หรือบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้ามา
เป็นอาสาสมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งปัจจุบัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีตัวแทน ศกอ. อยู่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. 882 
ศูนย์ฯ ในทุกอําเภอทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศกอ. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ เป็นผู้รายงานข้อมูลด้าน
การเกษตร อาทิ ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และเป็นผู้รับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อถ่ายทอดไปยัง
เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการ ให้คําปรึกษา แนะนําข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร อาทิ ข้อมูลการผลิต ต้นทุน
การผลิต ราคา การตลาดสินค้าเกษตร การเตือนภัย และในขณะเดียวกัน ศกอ. ยังเป็นผู้แจ้งข่าวสารต่างๆ จากเกษตรกร
ในพื้นที่มายังเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยเช่นกัน เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถลงพื้นที่ไปได้ทั่วถึง 
 ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าว  เป็นการรวมพลครั้งใหญ่ของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันรับทราบนโยบาย
สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันยุคเกษตร 4.0 และยังเป็นโอกาส
สําคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่สนใจ
ร่วมทําข่าวการสัมมนาได้ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,186 บาท สัปดาห์ก่อน 15,190 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,500 บาท สัปดาห์ก่อน 7,445 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.45 บาท สัปดาห์ก่อน 6.56 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.17 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.22 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาลม์น้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.24บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.44 บาท สัปดาห์ก่อน 2.39 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.94 บาท สัปดาห์ก่อน 5.92 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,691 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,698 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,389 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,363 บาท 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,190 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,175 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.23 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.91 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.25 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.10 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.75 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.60 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.25 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.16 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.04 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.94 บาท  สัปดาหก่์อน  16.48 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.22 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.89 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 60.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.64 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.09 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท  ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.79 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.44 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.25 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.30 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.58 บาท สัปดาห์ก่อน 89.95 บาท 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.03  บาท  สัปดาห์ก่อน 153.41 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.88 บาท  สัปดาห์ก่อน 84.57 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท  สัปดาห์ก่อน 160 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.47 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง ดีเดย์ 13 กันยายน นัดรวมพลใหญ่ ศกอ. ทั่วประเทศ ยกระดับ
ข้อมูลสารเทศเกษตรไทย 4.0 และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


