
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. แจงดัชนีเกษตร ก.ค. 61 เผย ส.ค. ดัชนีรายได้เกษตรกรยังเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับ ส.ค. ปี 60 ” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 สงิหาคม  2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง   
เพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. แจงดัชนีเกษตร ก.ค. 61 เผย ส.ค. ดัชนีรายได้เกษตรกร
ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ส.ค. ปี 60 ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศก. เผย ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกรกฎาคม 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38  โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อย
ละ 0.93 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.37 ระบุ สิงหาคม ดัชนีรายได้เกษตรกร ยังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยสินค้าสําคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ํามัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ 
และ ลําไย  

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือน
กรกฎาคม 2560 ร้อยละ 6.38  โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกรกฎาคม 2561 ลดลงจาก
เดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 0.93  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณยางออกสู่ตลาด
มากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการส่งออกชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก  สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และ ไก่เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภคท่ีเริ่ม
มีมาก 

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่  มันสําปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิต
หัวมันสําปะหลังออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งและลานมัน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก    โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงผลผลิตฤดูใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาด ลําไย 
ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาดภายในประเทศยังคงมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เริ่มมีมาก 

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 7.37  สินค้า
สําคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ํามัน ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม          
ส่วนสินค้าสําคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ลําไย มังคุด เงาะโรงเรียน และสุกร  

หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ ราคา และผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561  พบว่า 
แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560        
ร้อยละ 5.67 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.54 โดยสินค้าสําคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ํามัน ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และลําไย ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.54 สินค้าสําคัญที่มีราคา
ลดลง ได้แก่ สับปะรด มังคุด ปาล์มน้ํามัน สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยดัชนีราคาคาดว่าจะทรงตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะ
โรงเรียนสุกร และ ไข่ไก่ 

02-5798511
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,191 บาท สัปดาห์ก่อน 15,999 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,533 บาท สัปดาห์ก่อน 7,507 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 7.05 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.47 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.56 บาท สัปดาห์ก่อน 24.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 17.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 17.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.14 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.34 บาท สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.83 บาท สัปดาห์ก่อน 5.70 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,660 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,648 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,335 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,325 บาท 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,146 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,147 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.44 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.02 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.09 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.02 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.52 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.09 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.02 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.98 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.83 บาท  สัปดาหก่์อน  16.15 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.27 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 58.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 58.36 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.70 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.83 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.10 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.55 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.95 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.31 บาท สัปดาห์ก่อน 88.70 บาท 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 155.16  บาท  สัปดาห์ก่อน 156.70 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.56 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.35 บาท สัปดาห์ก่อน 8.40 บาท 

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 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง  สศก. แจงดัชนีเกษตร ก.ค. 61 เผย ส.ค. ดัชนีรายได้
เกษตรกรยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ส.ค. ปี 60 และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
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