
 

 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิตพิรขจิต 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เปดเวทีเสวนาออนไลน YEAR END  ‘Booster เกษตรไทย สู เกษตรมูลคาสูง’ 

แถลงตัวเลข GDP เกษตร ป 64 โต 1.5% ” 
ออกอากาศ วันศุกรท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 สวัสดีคะ คุณผูฟงขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เปดเวทีเสวนาออนไลน YEAR END  ‘Booster เกษตรไทย           
สู เกษตรมูลคาสูง’แถลงตัวเลข GDP เกษตร ป 64 โต 1.5%  ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดงานสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2564 และแนวโนมป 2565 
ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวขอ “Booster เกษตรไทย สู เกษตรมูลคาสูง” และการรายงานภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรตลอดป 2564 และแนวโนมในป 2565 ณ หองประชุม 3 ชั ้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  รวมท้ังถายทอดผานระบบ ZOOM และ FB Live เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน  

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกลาวเปดงานสัมมนาผานวีดิ
ทัศน วา ภาคเกษตรถือเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปนรากฐานดานความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศและของโลก รวมทั้งชวยรองรับและโอบอุมเศรษฐกิจไทยในวิกฤตตาง ๆ จนถึงการระบาดของโควิด-19 ซ่ึง
การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร
ใหเติบโต และยกระดับความสามารถในการแขงขัน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ที่มีเปาหมายสำคัญให GDP ภาค
เกษตร และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน รวมท้ังปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา
สูง ครอบคลุมตั้งแตดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด  

สำหรับ ดานการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตใหเกิดความ
ยั่งยืน ลดตนทุนการผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตใหเขาสูมาตรฐาน สงเสริมสินคามูลคาสูง                      
เชน สมุนไพร และสินคาเกษตรเพื่อสุขภาพ ดานการแปรรูป ผลักดันใหมีการแปรรูปสินคาเกษตรเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร โดยมีระบบตรวจสอบยอนกลับ และ ดานการตลาด พัฒนา
สินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สรางเรื่องราว (Story Telling) และจุดเดนใหกับตราสินคา (Branding) 
และยกระดับระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมคุณภาพการบริการแกผูบริโภค 

ดาน นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรายงานถึง ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร ป 2564 ซึ่งพบวา ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุน จากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มข้ึน
ตั้งแตปลายป 2563 ตอเนื่องถึงป 2564 ซ่ึงเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช และประมง ประกอบกับราคาสินคาเกษตรหลายชนิด
ที่ปรับตัวดีขึ้นจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตและบำรุงรักษาที่ดี รวมไปถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ อาทิ 
การขยายชองทางการตลาดท้ังออนไลนและออฟไลน มาตรการเยียวยาและฟนฟูเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโควิด-19 เชน การสงเสริมอาชีพเกษตร การพักชำระหนี้ และการประกันรายได ทำใหเกษตรกรสามารถทำการผลิตและ
บริหารจัดการสินคาเกษตรใหออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการผอนคลายมาตรการ
การควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทำใหการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑขยายตัวมากข้ึนเชนกัน 

หากพิจารณาในแตละสาขา พบวา สาขาพืช ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 3.3 เม่ือเทียบกับป 2563 โดยพืชสำคัญท่ีมี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวนาปรัง มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในป 2564 มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก รวมถึงการ
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ปลูกทดแทนพืชชนิดอ่ืน อาทิ ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และในบางพ้ืนท่ีสามารถเพาะปลูกขาวนาปรังได 2 รอบ ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลรักษาท่ีดี ควบคุมและกำจัดหนอนกระทูไดดีข้ึน ประกอบกับมีปริมาณ
น้ำเพียงพอ สงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น มันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคามันสำปะหลังปรับตัวเพิ่ม  มีโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ทำใหเกษตรกรขยายเนื้อที่และทำการเพาะปลูกไดตอเนื่อง ออยโรงงาน 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากขึ้น ทำใหตนออยเจริญเติบโตไดดี ประกอบกับแหลงผลิตสำคัญในภาคเหนือ                                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน สวนใหญเปนพ้ืนท่ีดอน จึงไมไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยมากนัก 
สับปะรดโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายไดอยูในเกณฑดีตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2562 ถึงป 2563 
เกษตรกรจึงขยายพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีปลอยวาง รวมท้ังปลูกแซมในสวนยางพาราและสวนมะพราวท่ีปลูกใหม ยางพารา 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ทำใหตนยางสมบูรณดี ประกอบกับตนยางพาราที่กรีดไดสวนใหญอยูในชวง
อายุท่ีใหผลผลิตสูง อีกท้ังภาครัฐยังมีโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง จึงจูงใจใหเกษตรกรบำรุงดูแลมากข้ึนและเพ่ิมจำนวน
วันกรีด ปาลมน้ำมัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหลงผลิตสำคัญทางภาคใตมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นในชวงปลายป 2563 
ประกอบกับในป 2564 มีฝนตกตอเนื่อง ทำใหตนปาลมน้ำมันท่ีใหผลผลิตในชวงกลางปถึงปลายป 2564 มีทะลายสมบูรณดี  
ลำไย ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนลำไยที่ปลูกในป 2561 เริ่มใหผลผลิตในปนี้ และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและมีปริมาณน้ำ
เพียงพอ ทำใหตนลำไยออกดอกติดผลไดมากกวาปที่ผานมา ทุเรียน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกใหมในป 
2559 ทดแทนยางพารา กาแฟ เงาะ มังคุด และลองกอง โดยสภาพอากาศเอ้ืออำนวยตอการติดดอกออกผล และ เงาะ ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทำใหตนสมบูรณ ออกดอกและติดผลไดมากกวาปท่ีผานมา 

สาขาปศุสัตว หดตัวรอยละ 2.4  โดยผลผลิตสินคาปศุสัตวท่ีสำคัญลดลง ไดแก ไกเนื้อ สุกร และไขไก ผลผลิตไกเนื้อ
ลดลง เนื่องจากความตองการบริโภคท่ีชะลอตัวจากการแพรระบาดของโควิด-19 ผลผลิตสุกรลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับลด
ปริมาณการเลี้ยงสุกรจากตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวที่ปรับตัวสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณระบาดของโรคใน
ประเทศเพ่ือนบาน และผลผลิตไขไกลดลงจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก โดยมีการปรับลดปริมาณแมไก
ยืนกรง สงผลใหปริมาณผลผลิตไขไกภายในประเทศลดลงไปดวย ขณะท่ีผลผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากนโยบาย
สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของรัฐบาลที่มีอยางตอเนื่อง และ ผลผลิตน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีการ
บริหารจัดการฟารมท่ีดี ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค สงผลใหน้ำนมดิบมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 

สาขาประมง หดตัวรอยละ 3.0 เปนผลจากผลผลิตประมงทะเลในสวนของปริมาณสัตวน้ำที่นำขึ้นทาเทียบเรือลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวน ชาวประมงนำเรือออกไปจับสัตวน้ำไดลดลง รวมทั้งปญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคประมงจากการแพรระบาดของโควิด-19 สวนปริมาณกุงทะเลเพาะเลี้ยงมีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาไมจูงใจ สงผลให
เกษตรกรปรับลดจำนวนลูกพันธุ และชะลอการลงลูกกุง ประกอบกับบางพื้นที่มีการระบาดของโรคขี้ขาว ไวรัสตัวแดงดวงขาว 
หัวเหลือง ในดานประมงน้ำจืด ปลานิลมีผลผลิตลดลงเล็กนอย เนื่องจากสถานการณน้ำทวมในชวงเดือนตุลาคม 2564 สงผล
ใหปลานิลบางสวนน็อคน้ำตาย สวนปลาดุกมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอตอการเลี้ยงจากปริมาณน้ำฝนท่ีมี
มากกวาปท่ีผานมา และไมไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ำทวม อีกท้ังเกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาใหไดขนาดและแข็งแรง
กอนปลอยลงบอเลี้ยง เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอด  

สาขาบรกิารทางการเกษตร ขยายตวัรอยละ 3.7 เนื่องจากมีการจางบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณทางการเกษตร 
ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การบำรุงดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยพื้นที่เพาะปลูกพืชท่ีเพิ่มข้ึน 
ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง มันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน และพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชท่ีเพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาปรัง                    
ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสับปะรดโรงงาน 

สาขาปาไม ขยายตัวรอยละ 1.5 เนื่องจากผลผลิตของไมยูคาลิปตัส รังนก และถานไมเพิ่มขึ้นเปนหลัก โดยผลผลิต
ไมยูคาลิปตัส ยังมีความตองการของตลาดอยางตอเนื่องเพื่อเปนวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และแปรรูป
เปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet) โดยเฉพาะจีนและญี่ปุน ดานรังนกของไทยยังมีคุณภาพและมีความตองการเพิ่มสูงข้ึน                     
อยางตอเนื่องจากตลาดสิงคโปรและจีน และถานไมมีการสงออกเพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต  

ทั้งนี้ แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรในป 2565 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 โดยสาขาพืช สาขา
ปศุสัตว  สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปาไม ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขา จากปจจัยสนับสนุน ทั้งสภาพ
อากาศที่เอื้ออำนวย การดำเนินนโยบายดานการเกษตรที่ตอเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำฐานขอมูลขนาดใหญ                    
(Big Data) เพิ่มชองทางใหเกษตรกรสามารถเขาถึงและใชประโยชนขอมูลเพื่อการวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด                



โดยใชหลักการตลาดนำการผลิต สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร รวมท้ังพัฒนาระบบโล
จิสติกส และศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรของไทย แตอยางไรก็ตาม ยังตองเฝาระวังปจจัยเสี่ยงที่ตองติดตาม ไมวาจะเปน 
ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณของโรคโควิด-19 ท่ีอาจเกิดการระบาดในระลอกใหม ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยหากคาเงินบาทแข็งคาขึ้นมากกวาประเทศคูแขง จะสงผลตอความสามารถในการแขงขันทาง
การคาสินคาเกษตรไทย และราคาน้ำมันดิบท่ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนไปดวย 

ราคาท่ีเกษตรกรขายไดท้ังประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,054 บาท สัปดาหกอน 9,895 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,840 บาท สัปดาหกอน 7,691 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.02 บาท สัปดาหกอน 9.05 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.23 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ถ่ัวลิสง 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50.67 บาท สัปดาหกอน 46.75 บาท 

ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 33.56 บาท สัปดาหกอน 34.86 บาท 

ถ่ัวเขียว 

ถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 23.36 บาท สัปดาหกอน 22.71 บาท 

ถ่ัวเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.07 บาท  สัปดาหกอน 8.73 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.28 บาท สัปดาหกอน 2.29 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.24 บาท สัปดาหกอน 6.48 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,620 บาท สัปดาหกอน 1,595 บาท 



เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,375 บาท สัปดาหกอน 1,389 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 996 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.58 บาท  สัปดาหกอน 5.63 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.44  บาท  สัปดาหกอน 9.53 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.22 บาท  สัปดาหกอน  54.19 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.70 บาท  สัปดาหกอน  53.68 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพท่ี 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 52.20 บาท  สัปดาหกอน  53.18 บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.53 บาท  สัปดาหกอน  23.94 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.12 บาท  สัปดาหกอน  22.72 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.41 บาท  สัปดาหกอน  47.17 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ข้ึนไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.78 บาท  สัปดาหกอน 76.15 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.12 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 288 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 355 บาท  สัปดาหกอน 356 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.85 บาท  สัปดาหกอน 97.60 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.00 บาท  สัปดาหกอน 80.97 บาท 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.00 บาท สัปดาหกอน 42.00 บาท 

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 79.47 บาท สัปดาหกอน 78.17 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 166.18 บาท  สัปดาหกอน 163.58 บาท 



ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.01 บาท  สัปดาหกอน 71.49 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.00 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.58 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ปลาปน   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท สัปดาหกอน 34.40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ

ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตาง ๆ ไดที่จุดรับเรื่อง

เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตาง ๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล

ขาวสาร ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางท่ี  

    - Call Center  1170  

    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 

    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั ้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง สศก. เปดเวทีเสวนาออนไลน YEAR END ‘Booster 
เกษตรไทย สู เกษตรมูลคาสูง’แถลงตัวเลข GDP เกษตร ป 64 โต 1.5% และราคาสินคาเกษตรกรรมที่สำคัญประจำ
สัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ท่ีกรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกัน ทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคุณผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 

สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว

ไดที ่เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งชองทาง           

เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพ่ือน

ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน

สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 

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

