
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชวนเที่ยวเกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62 พบสินค้าและเทคโนโลยีเกษตร 10 วันเต็ม ณ ศาลากลาง เมืองพิษณุโลก” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ชวนเที่ยวเกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62 พบสินค้าและเทคโนโลยีเกษตร 10 
วันเต็ม ณ ศาลากลาง เมืองพิษณุโลก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีก าหนดจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองแฟร์และของดีเมืองพิษณุโลก” ประจ าปี 
2562  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ           
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการร่วมกัน  

การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

โอกาสนี้ สศก. โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว
ด้วย โดยออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานที่สนใจ ซึ่ง สศก.ได้พัฒนา
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นมา เพ่ือให้เกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์แผนการผลิตสินค้าเกษตร     
ที่ เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพ่ือ
เปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ทั้งนี้  เกษตรกรหรือผู้สนใจ Application “ฟาร์ม D” สามารถ
ศึกษารายละเอียด และเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบ
แอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง 
http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวชมงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมบูธของ 
สศก. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าถึงวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

ด้านนายบุญลาภ  โสวัณณะ ผู้อ านวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า นอกจากการจัดแสดงบูธของ สศก. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ภายในงานยังจัดแสดงผลงานด้านการเกษตร ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การแปรรูป แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดน าการผลิต การซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น มะม่วง 
ข้าว กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ ประมง และการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีเมืองพิษณุโลก เช่น 
ข้าว มะม่วง สุนัขพันธุ์บางแก้ว ไก่ชนพระนเรศวร กล้วยตากบางกระทุ่ม และ สินค้า OTOP รวมถึงนวัตกรรมการเกษตร
แบบใหม่ที่น่าสนใจให้เรียนรู้อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว 
ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น.- 22.00 น.  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก และอย่าลืมแวะเข้าชมบูธของ สศก. เพ่ือท าความรู้จักกับแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” แอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรไทย
ทุกคนต้องมีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ สศท.2 ยินดีให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงานทุกๆ ท่าน 

02-5798511 



ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,726 บาท สัปดาห์ก่อน 15,774 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,771 บาท สัปดาห์ก่อน 7,762 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.87 บาท สัปดาห์ก่อน 7.86 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.28 บาท สัปดาห์ก่อน 6.24 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 79.61 บาท สัปดาห์ก่อน 79.51 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.83 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.24 บาท สัปดาห์ก่อน 19.43 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.82 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.65 บาท สัปดาห์ก่อน 1.65 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.56 บาท สัปดาห์ก่อน 5.38 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,659 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,334 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 836 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.29 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.17 บาท  สัปดาหก์่อน  51.73 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  51.23 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.17 บาท  สัปดาห์ก่อน  50.73 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  24.33 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  21.14 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.21 บาท  สัปดาห์ก่อน  47.85 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 72.00 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.00 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.91 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 285 บาท  สัปดาห์ก่อน 282 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 335 บาท  สัปดาห์ก่อน 332 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.05บาท  สัปดาห์ก่อน 88.98 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.99 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.43 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.95 บาท สัปดาห์ก่อน 48.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.10 บาท สัปดาห์ก่อน 78.96 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.19 บาท  สัปดาห์ก่อน 140.92 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.84 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  



ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 132 บาท สัปดาห์ก่อน 140 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.11 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ 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 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ชวนเที่ยวเกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62         
พบสินค้าและเทคโนโลยีเกษตร 10 วันเต็ม ณ ศาลากลาง เมืองพิษณุโลก และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

