
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. ร่วมเวที COP 25 ผลักดันแก้ปัญหาโลกร้อน ผ่านกลไกบริหารทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน  ” 

ออกอากาศ วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ร่วมเวที COP 25 ผลักดันแก้ปัญหาโลกร้อน ผ่านกลไก
บริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25  (COP 25) 
ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เพ่ือร่วมกันผลักดัน
แนวทางที่เป็นรูปธรรมให้บรรลุข้อตกลงในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ อาทิ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพลังงาน  รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกรมวิชาการเกษตร และ สศก. ร่วมประชุม   

สำหรับการเจรจาในส่วนของภาคเกษตร กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย และประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียกร้องให้เกิดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภาคเกษตร ภายใต้ “การทำงานร่วม 
Koronivia”  (Koronivia Joint Work on Agriculture: KJWA)  ซึ่งกำหนด Roadmap ระหว่าง 2018 - 2020 และ
การสนับสนุนจากองค์กรที่จัดขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (  United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC )  เพ่ิมมากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนด้านการเงิน 
การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปรับตัวของภาคเกษตร ซึ่งประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดต้องการให้เกิดเป็นข้อตัดสินใจ (COP decision) และปัจจุบันการผลักดันข้อเรียกร้องนี้ยังคง
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในการประชุม COP 25 ได้มีการหารือจัดการทรัพยากรดิน ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนจากชั้นบรรยากาศมาสะสมในดิน ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังช่วยสร้างความอุดม
สมบูรณ์ในดิน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอันนำไปสู่ความมั่นคงอาหาร และหารือในประเด็นเครื่องมือในการคำนวณการ
ปรับตัว และผลประโยชน์ร่วมจากการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ
ประเทศ  

 เลขาธิการ สศก. กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทรัพยากรดิน มีความสำคัญต่อความม่ันคงทางอาหาร และมีความ
เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตนเอง ในฐานะประธานสมัชชาดินโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย เห็นว่า
การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากร
ดินให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ การศึกษา วิจัย ผลจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณคาร์บอนในดินของกิจกรรม วิธีการตรวจวัด การรายงานผล และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับดินทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   

02-5798511 



 

ทั้งนี้ ดำเนินการตาม Roadmap ของ KJWA ยังเหลือระยะเวลาอีก 1 ปี ดังนั้น จะต้องมีการเจรจาในประเด็นที่
ต้องการผลักดันในอนาคตของ KJWA ว่าจะมีทิศทางต่อไปอย่างไร  ซึ่งการประชุม COP จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 20,000 คน จากท่ัวโลก โดยเปิดกว้างให้ NGOs นักเคลื่อนไหว เข้าร่วมประชุมในกรณีที่เปิด
เป็นสาธารณะ โดยการประชุม COP 26 จะจัดขึ้นอีกครั้งช่วงปลายปี 2563 ที่กรุงกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,886 บาท สัปดาห์ก่อน 13,807 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,696 บาท สัปดาห์ก่อน 7,675 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.83 บาท สัปดาห์ก่อน 7.87 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.80 บาท สัปดาห์ก่อน 5.90 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.33 บาท  

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 51.67 บาท สัปดาห์ก่อน 47.50 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.92 บาท สัปดาห์ก่อน 31.93 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.80 บาท สัปดาห์ก่อน 26.13 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 4.05 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.99 บาท สัปดาห์ก่อน 2.01 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.24 บาท สัปดาห์ก่อน 5.36 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 



 

 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,800 บาท สัปดาหก์่อน  1,739 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,425 บาท สัปดาหก์่อน  1,417บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.74 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 9.90 บาท  สัปดาห์ก่อน 10.09 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.53 บาท  สัปดาหก์่อน  40.01 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.03 บาท  สัปดาห์กอ่น  39.51 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.53 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.01 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.73 บาท  สัปดาหก่์อน  19.20 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.78 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.48 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  34.76 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.35 บาท  สัปดาห์ก่อน 62.67 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.30 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 277 บาท  สัปดาห์กอ่น 278 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 331 บาท  สัปดาห์กอ่น 328 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.62 บาท 

 



 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.60 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.54 บาท สัปดาห์ก่อน 87.03 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150.35 บาท  สัปดาห์กอ่น 151.09 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 77.70 บาท  สัปดาห์กอ่น 66.91 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 182.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.33 บาท สัปดาห์ก่อน 7.57 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์: 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 ขอขอบคุณ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เรื่อง สศก. ร่วมเวที COP 25 ผลักดันแก้ปัญหาโลกร้อน 
ผ่านกลไกบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณสำนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่
สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
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
สถานการณ ์สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกนัใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

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

