
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ระบุ ต้นปีหน้า ราคามะพร้าวยังสูงต่อเนื่อง  จัดทัพลุยพ้ืนที่ประจวบ ชี้แจงต้นทุนมะพร้าว  

ด้านเกษตรกรเห็นพ้อง การคำนวณต้นทุน สศก. ละเอียดครบถ้วนจริง” 
ออกอากาศ วันพุธ ที ่1 มกราคม 2563 

 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ระบุ ต้นปีหน้า ราคามะพร้าวยังสูงต่อเนื่อง  จัดทัพลุยพ้ืนที่
ประจวบ ชี้แจงต้นทุนมะพร้าว ด้านเกษตรกรเห็นพ้อง การคำนวณต้นทุน สศก. ละเอียดครบถ้วนจริง ขอเชิญติดตามรับ
ฟังได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เปิดเผยว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายให้ สศก. ลงพ้ืนที่แหล่งผลิตมะพร้าวที่
สำคัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ของ สศก. แก่               
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว โดย สศก. ได้จัดเวทีชี้แจงและตอบข้อสงสัยต่าง  ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อำเภอ                
บางสะพาน และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เข้าร่วมรับฟังรวมกว่า 60 ราย 

การจัดเวทีชี้แจงครั้งนี้ สศก. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10)  ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์                     
ที่ได้คำนวณถึงปัจจัยค่าแรง/ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน ค่าเช่าที่ดินต่อฤดูกาลผลิต และต้นทุนเฉลี่ย  
ก่อนให้ผลผลิต ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการจัดเก็บและคำนวณต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม เพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบถึง
ต้นทุนต่อไร่ ต้นทุนรวมทั้งแปลง และต้นทุนต่อหน่วย สะท้อนไปถึงรายได้และผลตอบแทนในการผลิตสินค้าเกษตรของตน
อย่างง่ายและรวดเร็ว  

โอกาสนี้ กลุ่มเกษตรกรจากอำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก ได้ให้ความสนใจและซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ            
จนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งยังมีการยกตัวอย่างจริงจากข้อมูลของเกษตรกรที่มาร่วมรับฟังชี้แจง โดยทดลองคำนวณ
ต้นทุนการผลิตมะพร้าวผลแก่ และคำนวณต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในรายที่ต้องการทราบให้เห็นทุกขั้นตอน ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรมีความเข้าใจ และเห็นพ้องกันว่า การคิดต้นทุนการผลิตของ สศก. นับว่ามีความละเอียดครบถ้วน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ใช้ในการวางแผนการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ในครั้งต่อไป 

ด้านนางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีเนื้อที่ปลูกมะพร้าว (ยืนต้น) 
828,614 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 757,798 ไร่ ผลผลิต 856,920 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,131 กก./ไร่  โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อ
ที่ปลูกมะพร้าว (ยืนต้น) 342,532 ไร่ (อันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.34 ของเนื้อที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ) เนื้อ
ที่ให้ผล 296,013 ไร่ ผลผลิต 318,592 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,076 กก./ไร่   

สำหรับราคามะพร้าวผล (ใหญ่) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ผลละ 14.21 บาท 
เพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ราคาผลละ 5.14 บาท  ส่วนราคามะพร้าวผล (คละ) เฉลี่ยที่ผลละ 9.48 บาท                
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ราคาผลละ 4.13 บาท ซึ่งนับว่าราคาเพ่ิมสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า  เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการบริหารการ

02-5798511 



 

นำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นความสมดุลของผลผลิตและความต้องการใช้ของผู้ประกอบการภายในประเทศ  
และเพ่ือการส่งออกตั้งแต่ต้นปี 2562  จึงส่งผลให้ราคามะพร้าวที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมสูงขึ้นมาก โดยคาดว่า มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตมะพร้าวจะยังคงออกตลาดค่อนข้างน้อย ราคามะพร้าว  จึงยังอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง สำหรับ
ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาดมะพร้าว ราคาและต้นทุน สามารถสอบถามได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร โทร. 
0 2561 2870 ในวันและเวลาราชการ 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,291 บาท สัปดาห์ก่อน 13,490 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,633 บาท สัปดาห์ก่อน 7,808 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.90 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.22 บาท สัปดาห์ก่อน 6.21 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.63 บาท สัปดาหก์่อน 16.50 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.50 บาท สัปดาห์ก่อน 48.75 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 32.54 บาท สัปดาห์ก่อน 37.91 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.13 บาท สัปดาห์ก่อน 22.74 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.05 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.00 บาท สัปดาห์ก่อน 1.97 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.34 บาท สัปดาห์ก่อน 5.37 บาท 

 



 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,757บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,425 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.74 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.61 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.09 บาท  สัปดาห์กอ่น 9.78 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.93 บาท  สัปดาหก์่อน  39.06 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.43 บาท  สัปดาห์กอ่น  38.56 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.93 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.13 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.96 บาท  สัปดาหก่์อน  18.27 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.38 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.65 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.13 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.32 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 61.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 60.72 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 37.08 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 278 บาท  สัปดาห์กอ่น 281 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท  สัปดาห์กอ่น 324 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.73 บาท 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.12 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.44 บาท สัปดาห์ก่อน 86.35 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.08 บาท  สัปดาห์กอ่น 141.71 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.74 บาท  สัปดาห์กอ่น 83.47 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170.00 บาท สัปดาห์ก่อน 144.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.57 บาท สัปดาห์ก่อน 7.62 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. ระบุ 
ต้นปีหน้า ราคามะพร้าวยังสูงต่อเนื่อง  จัดทัพลุยพื้นที่ประจวบ ชี้แจงต้นทุนมะพร้าว ด้านเกษตรกรเห็นพ้อง การคำนวณ
ต้นทุน สศก. ละเอียดครบถ้วนจริง และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

