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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ร่วมเวที BIMSTEC ณ เมียนมา ยกระดับความร่วมมือสาขาเกษตร” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 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. ร่วมเวที BIMSTEC ณ เมียนมา ยกระดับความร่วมมือสาขา
เกษตร ขอเชิญติดตามรบัฟังได้เลยคะ 

นายฉันทานนท์  วรรณเขจร  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา โดยมี ดร. อัง ทู รัฐมนตรีเกษตร ปศุสัตว์ และ
ชลประทานของเมียนมา เป็นประธานการประชุม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่ วม และมีรัฐมนตรี
เกษตร และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรของสมาชิก BIMSTEC จ านวน 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย 
เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และ ไทย ซึ่ง สศก. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับกลไกการท างานในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งแรก
ของความร่วมมือสาขาเกษตร ภายใต้กรอบ BIMSTEC  โดยมีเมียนมาเป็นประเทศน า (Lead Country) ของความร่วมมือ       
สาขาเกษตร ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้น า BIMSTEC เมื่อคราวประชุมสุดยอดผู้น าเดือนสิงหาคม 2561 ณ ประเทศเนปาล  

ในการนี้ รัฐมนตรีเกษตรของประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมส าหรับการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเกษตรภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเกษตรเพ่ือความมั่งคั่งด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือความมั่นคงอาหารและโภชนาการ” อีกทั้งเน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนาภาคการเกษตร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสาขาเกษตร สามารถส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรแบบดั้งเดิมลดต้นทุน เสริมสร้างรายได้    
ขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงของชุมชนเกษตร และเสริมสร้างการค้าสินค้าเกษตรรวมถึงช่วยให้บรรลุเป้าหมาย          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยและภูมิภาค BIMSTEC มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยระหว่างกันประมาณ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี เป็นการค้าสินค้าเกษตรประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าของสินค้าเกษตร
ระหว่างไทยกับ BIMSTEC ในช่วงปี 2559 - 2561 เฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้า
ทางการเกษตรที่ส าคัญระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC  โดยสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออก ได้แก่ น้ าตาล เครื่องดื่ม
ประเภทนม น้ ามันปาล์มดิบ ยางธรรมชาติ และอาหารปรุงแต่ง ส าหรับสินค้าเกษตรที่ไทยน าเข้าจากภูมิภาค  BIMSTEC 
เช่น ปลาและสัตว์ทะเลแช่แข็ง พริกแห้งหรือพริกป่น โคกระบือมีชีวิต กากน้ ามัน และถ่ัวลิสง  

ทั้งนี้ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) เกิดจากการริเริ่มของ
ไทยตั้งแต่ ปี 2540 อันเป็นกรอบความร่วมมือที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ กับเอเชียใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก และ             
มีจ านวนประชากรรวมกันมากถึง 1,600 ล้านคน นับเป็นตลาดทางการค้าที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ โดยเอเชียใต้เป็น
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ตลาดขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรที่ส าคัญอยู่มาก อาทิ ก๊าซธรรมชาติ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิก BIMSTEC และพร้อม
ผลักดันโครงการร่วม  ด้านการเกษตร ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกให้มีความก้าวหน้าและเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาไปพร้อมกันอย่างมีศักยภาพ 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,532 บาท สัปดาห์ก่อน 15,456 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,718 บาท สัปดาห์ก่อน 7,688 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.62 บาท สัปดาห์ก่อน 7.95 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.17 บาท สัปดาห์ก่อน 6.44 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 53.00 บาท สัปดาห์ก่อน 41.67 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 30.00 บาท สัปดาห์ก่อน 20.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.59 บาท สัปดาห์ก่อน 19.41 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.96 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.66 บาท สัปดาห์ก่อน 1.65 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.73 บาท สัปดาห์ก่อน 4.99 บาท 

 

 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,677 บาท สัปดาห์ก่อน 1,631 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,347 บาท สัปดาห์ก่อน 1,301 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 822 บาท สัปดาห์กอ่น 836 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.18 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.16 บาท  สัปดาห์ก่อน 8.21 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.14 บาท  สัปดาหก์่อน  45.99 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.64 บาท  สัปดาห์กอ่น  45.49 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.99 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  22.02 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.88 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.38 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.24 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.21 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 70.82 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.37 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.91 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.86 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 286 บาท  สัปดาห์ก่อน 285 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 328 บาท  สัปดาห์ก่อน 326 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.80 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.83 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.98 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.58 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.00 บาท สัปดาห์ก่อน 48.00 บาท  

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.71 บาท สัปดาห์ก่อน 78.26 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 145.99 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.62 บาท  สัปดาห์ก่อน 81.51 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 148.00 บาท สัปดาห์ก่อน 141.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.07 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. ร่วมเวที BIMSTEC ณ เมียนมา ยกระดับความ
ร่วมมือสาขาเกษตร และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 
ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ 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 พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

