
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “‘ศรลีังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ที่น่าจับตา ยอดดุลการค้าเกษตร 3 ปี เฉลี่ยปลีะ 4,039 ลบ.” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ‘ศรีลังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ที่น่าจับตา ยอดดุลการค้าเกษตร 3 ปี  
เฉลี่ยปีละ 4,039 ลบ. ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

ส่องโอกาสทางการค้าไปประตูสู่เอเชียใต้ ‘ศรีลังกา’ อีกหนึ่งประเทศคู่ค้าสําคัญ ระบุ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ดุล
สินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 ต่อปี  ในขณะที่มีสัดส่วนการนําเข้า ร้อยละ 
0.08 ของมูลค่านําเข้าสินค้าเกษตรจากโลก เผย สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ น้ําตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่
เกลือรมควัน  
 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ประเทศศรีลังกา นับเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน และ
บังคลาเทศ โดยศรีลังกา มีการเรียกเก็บอัตราภาษีนําเข้าที่เรียกเก็บจริง (MFN applied duties) เฉลี่ยร้อยละ 9.3 ซึ่ง
สินค้าเกษตร (ไม่รวมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์) มีอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 23.7 และสินค้าอุตสาหกรรมมีอัตราภาษีเฉลี่ย
ร้อยละ 6.9 

ระหว่างปี 2558 - 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 14,907 ล้านบาท และมูลค่าการนําเข้า
เฉลี่ยปีละ 1,890 ล้านบาท สําหรับภาคเกษตรมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.71 
โดยมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.51 ต่อปี  

ที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับศรีลังกา มาโดยตลอดเฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดย
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2560) ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 4,431 ล้านบาท            
(ปี 2558 ส่งออก 4,413 ล้านบาท  ปี 2559 ส่งออก 4,191 ล้านบาท และปี 2560 ส่งออก 4,690 ล้านบาท) มีอัตราการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.10 ต่อปี ซึ่งสินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ น้ําตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน  

ด้านการนําเข้าสินค้าเกษตรจากศรีลังกา ไทยนําเข้าเป็นอันดับที่ 56 ของการนําเข้าสินค้าเกษตรของโลก มีสินค้า
นําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ สัตว์น้ํา ชา  แป้งข้าวสาลี โดยระหว่างปี 2558 - 2560 ไทยมีสัดส่วนการนําเข้าจากศรีลังการ้อยละ 
0.08 ของมูลค่าการนําเข้าสินค้าเกษตรจากโลก  

ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกา มีช่ือเรียกขานกันว่า "รัตนทวีป" หรือ "เกาะแห่งอัญมณี" (Island of Gems) เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะต้ังอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศอินเดีย และมัลดีฟส์            
โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ อัญมณี และสัตว์น้ํา จัดอยู่ในกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และ GDP เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สําคัญ
ของประเทศศรีลังกา ได้แก่ อัญมณี ชา สิ่งทอ เสื้อผ้า เชื้อเพลิง ส่วนสินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ ด้ายดิบ เครื่องจักร 
น้ําตาล เมล็ดพืชผักและยาง ดังนั้น ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของศรีลังกาที่เปรียบเสมือนประตูไปสู่เอเชียใต้ ประกอบ
กับวัฒนธรรม ศาสนา รวมทั้งรสนิยมที่ใกล้เคียงกับไทย ส่งผลให้ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ในการส่งออกสินค้าที่น่าสนใจอีก
ตลาดหนึ่ง  

 

02-5798511
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,928 บาท สัปดาห์ก่อน 15,874 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,898 บาท สัปดาห์ก่อน 7,981 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.69 บาท สัปดาห์ก่อน 8.68 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.42 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท สัปดาห์ก่อน 16.80 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 49.00 บาท สัปดาห์ก่อน 51.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 36.00 บาท สัปดาห์ก่อน 40.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนดิคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 28.50 บาท สัปดาห์ก่อน 27.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.04 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.13 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.60 บาท สัปดาห์ก่อน 23.00 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.69 บาท สัปดาห์ก่อน 5.81 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,654 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,650 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,267 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,275 บาท 
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เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,144 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,141 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.60 บาท  สัปดาห์ก่อน 1.69 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.57 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.99 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.15 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.49 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.65 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.99 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.30 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.49 บาท  สัปดาหก่์อน  18.13 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.33 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.91 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.96 บาท  สัปดาห์ก่อน 56.62บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 34.07 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 280 บาท  สัปดาห์ก่อน 278 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 333 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.46 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.48 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.58 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.75 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.33 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 86.27 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
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กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.83  บาท  สัปดาห์ก่อน 141.96 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 145 บาท  สัปดาห์ก่อน 140 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 170 บาท  สัปดาห์ก่อน 179 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.55 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย 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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง ‘ศรีลังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ที่น่าจับตา ยอดดุลการค้า
เกษตร 3 ปี เฉลี่ยปีละ 4,039 ลบ. และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


