
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ตุลาคม ดัชนีรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3.86% สศก. คาด ธันวาคม ยังทรงตัว” 

ออกอากาศ วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน  2561 
 

 สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ตุลาคม ดัชนีรายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 3.86% สศก. คาด ธันวาคม 
ยังทรงตัว ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

 นางสาวจรยิา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปดเผยถึงภาพรวมรายไดของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือนตุลาคม 2561 เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 
2560 รอยละ 3.86 โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรท่ีเกษตรกรขายไดที่ไรนาเดือนตุลาคม 2561 ลดลงจากเดือนตุลาคม 
2560 รอยละ 0.37 สินคาที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลผลิตออก
สูตลาดไมเพียงพอกับความตองการของตลาด  ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
สัตวมีความตองการและแขงกันรับซื้อ  และ สุกร ราคาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดลดลงจากการที่ภาคเอกชน
และเกษตรกรรายยอยลดปริมาณการผลิต 

สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากมีการชะลอซื้อขายในตลาดลวงหนาจาก
สถานการณความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก ปาลมน้ํามัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสูตลาด
เพ่ิมข้ึนประกอบกับภาวะการคาในประเทศและการสงออกชะลอตัว ไกเนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสูตลาด
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับภาวะการคาชะลอตัวจากสถานศึกษาปดภาคเรียนและอยูในชวงเทศกาลกินเจ 

ดานดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเดือนตุลาคม 2561 เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 2560 รอยละ 4.25 สินคาสําคัญที่
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง ปาลมน้ํามัน และไกเนื้อ และสินคาสําคัญที่
ดัชนีผลผลิตลดลง ไดแก สับปะรด สุกร และไขไก 

หากมองแนวโนมดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือนพฤศจิกายน 2561 คาดวา เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560  
รอยละ 2.27 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.36 โดยสินคาสําคัญที่มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก 
ขาวเปลือก  ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไกเนื้อ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงรอยละ 0.09 โดยสินคาสําคัญที่มีราคา
ลดลง ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไกเนื้อ และไขไก 

ทั้งนี้ สินคาสําคัญที่มีผลผลิตออกมากในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื่องจากเปน
ชวงเดือนที่เก็บเก่ียวผลผลิตมาก สงผลใหผลผลิตยังคงออกสูตลาดอยางตอเนื่อง  ยางพาราและปาลมน้ํามัน เนื่องจาก
ผลผลิตจะออกสูตลาดตามฤดูกาล รวมท้ัง ขาวเปลือก เนื่องจากเขาสูฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต 

อยางไรก็ตาม เดือนธันวาคม 2561  ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว โดยดัชนีราคามีแนวโนมลดลง 
ขณะท่ีดัชนีผลผลิต คาดวาจะใกลเคยีงกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
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ราคาสินคาเกษตรกรรมท่ีสําคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 15,244 บาท สัปดาหกอน 15,770 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,002 บาท สัปดาหกอน 8,141 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.37 บาท สัปดาหกอน 8.25 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.65 บาท  สัปดาหกอน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.05 บาท สัปดาหกอน 16.21 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 47.17 บาท สัปดาหกอน 50.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 20.15 บาท สัปดาหกอน 20.39 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.90 บาท สัปดาหกอน 24.65 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคา 

ปาลมน้ํามัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.50 บาท  สัปดาหกอน 2.70 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.42 บาท สัปดาหกอน 2.44 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.67 บาท สัปดาหกอน 5.71 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,676 บาท  สัปดาหกอน 1690 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,349 บาท  สัปดาหกอน 1,437 บาท 



เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 838 บาท  สัปดาหกอน 966 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.76 บาท  สัปดาหกอน 2.85 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.50 บาท  สัปดาหกอน 5.53 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.58 บาท  สัปดาหกอน  38.50 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.08 บาท  สัปดาหกอน  38.00 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.54 บาท  สัปดาหกอน  37.45 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.65 บาท  สัปดาหกอน  18.66 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.75 บาท  สัปดาหกอน  15.64 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.79 บาท  สัปดาหกอน  32.82 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึน้ไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.93 บาท  สัปดาหกอน 60.38 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.23 บาท  สัปดาหกอน 33.72 บาท 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 268 บาท  สัปดาหกอน 270 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 324 บาท  สัปดาหกอน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.30 บาท  สัปดาหกอน 88.53 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.97 บาท  สัปดาหกอน 68.26 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.75 บาท  สัปดาหกอน 25.50 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.23 บาท สัปดาหกอน 84.63 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.17  บาท  สัปดาหกอน 136.85 บาท 



ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.59 บาท  สัปดาหกอน 83.44 บาท 

ปลาหมึก สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 115 บาท  สัปดาหกอน 120.00 บาท 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.59 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาปน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.00 บาท สัปดาหกอน 28.710 บาท 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ํารายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง ตุลาคม ดัชนีรายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 3.86% สศก. คาด 
ธันวาคม ยังทรงตัว และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินคาเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห 
ที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร 
ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน ทุกสัปดาห  

สําหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพื่อน
โดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้ คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

 


