
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ร่วมปฏิญญา ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.น่าน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 
 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ร่วมปฏิญญา ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.น่าน ขอเชิญติดตามรับฟงัได้เลย 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงการลงปฏิญญาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา               
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรฯ สยามบรมราชกุมารี” ของจังหวัดน่าน ซึ่ง สศก. โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2     
จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งในคณะท างานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ ได้ร่วม  
ลงนามในปฏิญญาดังกล่าวกับส่วนราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซ่ีงมี นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีป่รึกษาคณะท างาน เป็นประธาน  

การลงปฏิญญาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ และร่วมการจัดท าแผนภายใต้โครงการฯ ในส่วนของภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในทุกมิติ ทั้งด้านความหลากหลายของทรัพยากรจากธรรมชาติของภูฟ้า เช่น สัตว์บก สัตว์น้ า แมลง พืชอาหาร พืช
สมุนไพร พืชใช้ประโยชน์ เห็ด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และภูมิปัญญาประเพณี 

ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ปี 2562 และระยะต่อไปในส่วนของภาคเกษตร มีส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมด้วยหน่วยงานต่างๆ อาทิ  ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัด
น่าน ประมงจังหวัดน่าน สหกรณ์จังหวัดน่าน และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งขณะนี้  
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับพ้ืนที่ไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจ รับฟังความต้องการของเกษตรกร                      
จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรของโครงการ และยกร่างกรอบแนวทางและการพัฒนาตาม Road Map ภายใต้วิสัยทัศน์ 
ภาคการเกษตรที่ว่า “เป็นแหล่งศึกษาความส าเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตร เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากคุณค่าของการด ารงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี ใหม่” โดยจะด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ ในด้านต่างๆ อาทิ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชนเผ่ามละบริ 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้วยการอบรมเกษตรกร ด้านพืช ด้านการเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่สูง การจัดท า
บัญชีต้นทุนอาชีพ และการส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ า รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ า การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบท่อส่งน้ า 
และระบบบ่อบาดาล เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในปี 2561 สศท. 2 รับผิดชอบติดตามและรายงานผลโครงการ ซึ่งผลการติดตามพบว่า ทุกหน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยในพ้ืนที่ทรงงาน จ านวน 1,800 ไร่ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การผลิตชา              
อู่หลง การสร้างป่าสร้างรายได้ (กาแฟ) ศูนย์สาธิตการสร้างตนเองภูฟ้าฯ และมีการท าเกษตรกรผสมผสาน และวนเกษตร 
ซึ่งมีเกษตรกร เข้าร่วม จ านวน 127 ราย และในส่วนของพ้ืนที่ขยาย 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) บ้านนากอก หมู่ 1  ต าบลภูฟ้า 
จ านวน 100 ไร่  ได้ด าเนินการเป็นพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน  และธนาคารข้าว 2) บ้านห้วยลอย หมู่ 6 ต าบลภูฟ้า 
จ านวน 50 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรบนพ้ืนที่สูง และ 3) บ้านห้วยกานต์ หมู่ 1 ต าบลขุนน่าน พ้ืนที่จ านวน 200 ไร่ 
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ได้จัดการที่ดินเพ่ือปลูกข้าวส าหรับบริโภค ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง  ๆ ในกระทรวงเกษตรฯ              
ร่วมบูรณาการ ซึ่งคาดว่า ผลจากการเดินหน้าโครงการในปี 2562 จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ประจ าขั้นต่ า 10,000 
บาท/คน/เดือน และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรตามภูมิประเทศและภูมิสังคม ซึ่ง สศท. 2       
จะติดตามและรายงานผลโครงการให้ทราบเป็นระยะต่อไป 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 16,087 บาท สัปดาห์ก่อน 15,837 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,959 บาท สัปดาห์ก่อน 7,907 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.53 บาท สัปดาห์ก่อน 7.26 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.76 บาท สัปดาห์ก่อน 5.65 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 66.05 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 43.80 บาท สัปดาห์ก่อน 38.37 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.42 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.26 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.73 บาท สัปดาห์ก่อน 1.70 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.61 บาท สัปดาห์ก่อน 4.84 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มรีายงานราคา 

 



ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,696 บาท สัปดาห์ก่อน 1,710 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,361 บาท สัปดาห์ก่อน 1,371 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 845 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.10 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.31 บาท  สัปดาห์ก่อน 9.26 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.20 บาท  สัปดาหก์่อน  39.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.20 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.00 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.47 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.72 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.85 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.26 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.03 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.29 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 69.42 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.85 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 36.99 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 283 บาท  สัปดาห์กอ่น 288 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 334 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.50 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.36 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.57 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.70 บาท สัปดาห์ก่อน 33.95 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.71 บาท สัปดาห์ก่อน 84.40 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 144.90 บาท  สัปดาห์กอ่น 144.67 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.64 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 158.00 บาท สัปดาห์ก่อน 162.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.04 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สศก. ร่วมปฏิญญา ขับเคลื่อนโครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.น่าน และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ตดิต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

