
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เร่ือง  “เลขาธิการ สศก. ระบุชัด ข้อมูลต้นทุนไข่ไก่เฉลี่ย 2.69 บาท/ฟอง  
มั่นใจราคาเหมาะสมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน  2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟั งขอต้อนรับเ ข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เลขาธิการ สศก . ระบุชัด ข้อมูลต้นทุนไข่ไก่ เฉลี่ย 2.69 บาท/ฟอง 
มั่นใจราคาเหมาะสมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก .) เปิดเผยในฐานะประธาน
อนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ว่า ปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม – มีนาคม 
2563) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.69 บาท โดยการจัดท าต้นทุนน้ัน สศก . มีการส ารวจและรว บรวมข้อมูลที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการและอยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นธรรมส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง ที่เราเรียกว่า ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลทั้ง ต้นทุนที่เป็นเงินสด ที่เกษตรกรต้องจ่ายด้วยเงิน อาทิ  ค่าพันธ์ุ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า                 
ค่าน้ ามันเชือ้เพลง  และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด  ซึ่งเกษตรกรไม่ได้ใช้เงินจ่าย (ฟร)ี เช่น แรงงานในครัวเรือน ค่าใช้ที่ดินของ
ตนเอง และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร จึงถือได้ว่าครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติอย่างแน่นอน แล ะวอนผู้ประกอบการ
ร้านค้า อย่าตั้งราคาที่เอาเปรียบผู้บริโภค  

“ในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ เราได้ร่วมด าเนินการกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน่วยงานภาครัฐจา กกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมการค้าภายใน  ภาคเอกชน บริษัทผู้เลี้ยงไก่พันธ์ุ สหกรณ์     
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเกษตรกร จึงขอให้ทุก
ฝ่ายเช่ือมั่นได้ว่า ข้อมูลมีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ  มีการทบทวนให้เป็นเอกภาพร่วมกัน ต้ังอยู่บนหลักเกณฑ์และ
พื้นฐานความเป็นธรรมทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล” เลขาธิการ สศก. กล่าว 

เลขาธิการ สศก . กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประ เทศ และ
ขอให้ประชาชนคนไทยคลายกังวลและไม่จ าเป็นต้องกักตุนไข่เพื่อบริโภคในช่วงของวิกฤติ covid-19 ปัจจุบันการกักตุน    
ไข่ไก่เริ่มคลี่คลาย ประชาชนส่วนให ญ่สามารถเข้าถึงร้านค้าหรือแหล่งจ าหน่ายไข่ไก่ได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบเพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้เน้นย้ าและสั่งการให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด พร้อมหามาตรการรองรับหากเกิดกรณีไข่ไก่ล้นตลาด โดยได้สั่ง
การให้ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร ) ที่ปรึกษาการส่งเสริมการค้ าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์ ) และ
ผู้ประกอบการ ช่วยกันขยายตลาดส่งออกไข่ไก่เดิม และหาตลาดส่งออกใหม่เพิ่มเติม เพื่อรอง รับกรณีดังกล่าว และเน้นย้ า 
การบริหารจัดการจะต้องเกิดความสมดุลทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค  

 
 
 

02-5798511 



ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคญั 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลอืกเจ้าหอมมะลนิาปี เฉลี่ยตนัละ 14,154 บาท สัปดาห์กอ่น 14,014 บาท 

ข้าวเปลือกความช้ืน 15% เฉลี่ยตันละ 9,233 บาท สปัดาห์ก่อน 8,887 บาท 

ขา้วโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สปัดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.56 บาท สปัดาห์ก่อน 7.44 บาท 

ขา้วโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.10 บาท สปัดาห์ก่อน 5.84 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.54 บาท สปัดาห์ก่อน 15.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลอืกแหง้ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.32 บาท ทรงตัวเท่ากับสปัดาหก่์อน  

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 24.58 บาท สัปดาหก่์อน 32.70 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผวิมนัเมล็ดใหญช่นดิคละ สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.21 บาท สัปดาหก่์อน 25.25 บาท 

ถัว่เขยีวผวิเมล็ดเล็กคละ สัปดาหน้ี์ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.49 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.14 บาท 

มนัส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.75 บาท สปัดาห์ก่อน 1.83 บาท 

มนัเสน้  

มันเส้น สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.87 บาท สัปดาห์ก่อน 4.96 บาท 

ฝ้าย 

สปัดาหน์ี้ไมม่ีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,800 บาท สัปดาห์ก่อน 1,721 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,469 บาท สัปดาห์ก่อน 1,397 บาท 

เส้นไหมพืน้เมืองเกรด 3 สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 894 บาท สัปดาห์ก่อน 913 บาท 



สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.76 บาท  สปัดาห์กอ่น 13.05 บาท 

สับปะรดบริโภค  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.99 บาท  สปัดาห์กอ่น 10.23 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.98 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.41 บาท 

ยางแผ่นดบิคุณภาพที ่2  สปัดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.48 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.91 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.98 บาท  สัปดาห์กอ่น  34.41 บาท 

ยางก้อนคละ   สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.39 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.15 บาท 

เศษยางคละ   สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 11.93 บาท  สัปดาหก์่อน  12.84 บาท 

น้ ายางสดคละ   สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.41 บาท  สัปดาหก์่อน  30.94 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 68.62 บาท  สปัดาห์ก่อน 69.56 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.05 บาท  สัปดาห์ก่อน 39.09 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 301 บาท  สัปดาห์กอ่น 297 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สปัดาห์นีร้าคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 360 บาท  สัปดาห์กอ่น 345 บาท 

โคเนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน้ี์ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.07 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.54 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอยุ สปัดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสปัดาหก์่อน 

ปลาช่อน  สปัดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.51 บาท สัปดาห์ก่อน 83.98 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 121.41 บาท  สัปดาห์กอ่น 119.99 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.00 บาท  สัปดาห์กอ่น 74.68 บาท 



ปลาหมึกกระดอง สัปดาหน้ี์ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 10.03 บาท สปัดาห์กอ่น 8.29 บาท 

ปลาปน่  สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสปัดาหก่์อน 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ ด้วยกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการย่ืนรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเก ษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศท างการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถตดิต่อไดห้ลายช่องทางที ่ 

    - Call Center  1170  
    -  เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    -  อาคารกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินน อก แข วงบ้านพานถม   เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ : ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  เรื่อง เลขาธิการ สศก . ระบุชัด 
ข้อมูลต้นทุนไข่ไก่เฉลี่ย 2.69 บาท/ฟอง มั่นใจราคาเหมาะสมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภ ค และขอขอบคุณส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ 
และขอขอบคุณเป็นอ ย่างยิ่ งส าหรั บสถานีวิทยุ กระจายเสีย งเพื่อการเกษ ตร ที่ กรุณาเป็นสื่อกลาง ให้เรา ได้พบกัน ทุ ก
สปัดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดตอ้งการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถตดิต่อได้ที่ ส่วนปฏิบตัิการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศพัท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ไดท้ี่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกจิการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพื่อร่วมตดิตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผา่น line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพือ่น
ไดโ้ดยคน้หา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ ์ส าหรับวันนีเ้วลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ปัดาห์หนา้ สวัสดีคะ่ 

 

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

