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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วยเร่งเสนอแผนงาน/โครงการ  

หลังสภาฯ เห็นชอบ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน  2563 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วยเร่งเสนอแผนงาน/โครงการ  
หลังสภาฯ เห็นชอบ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. และทุกหน่วยงานเตรียมเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมด้านการเกษตร จากผลกระทบการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือขอใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท 
ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เตรียมโครงการฟื้นฟูด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วยกรอบการทำงาน 4 ด้าน คือ 1) เพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต 2) เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจ
ชุมชน  3) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ 4) สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต  

ด้าน ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบกรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร โดยใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเน้นสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานคืนถิ่น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร)  
ในชุมชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบ Area-based Approach ด้วยการบูรณาการทำงานของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งโครงการที่เป็น Function-based เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร แก่ผู้บริหารส่วนกลาง และชี้แจงผ่านระบบทางไกล            
(Web Conference) กับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เกี่ยวข้องตามกรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 3 กรอบ คือ กรอบการทำงานที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต 
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 2) โครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และ  3) โครงการสร้างความ
เข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นการยกระดับศักยภาพการผลิต พัฒนาต่อยอดโครงการที่มีอยู่แล้ว               
โดยมีกระบวนการทำงานให้เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพใน             
การพัฒนาและเสนอกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดยจะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนไปที่
กลุ่มของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน เช่น แปลงใหญ่ ในการวิเคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการ เกษตรกรต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการผลิต ต้องคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิต คิดตลอด 
ห่วงโซ่ ตลาดต้องการอะไร คุณภาพอย่างไร จะผลิตให้ได้ตามคุณภาพนั้นจะต้องทำอย่างไร ใช้ปัจจัยอะไรบ้าง และ
เชื่อมโยงกับภาคเอกชนอย่างไร เป็นต้น ทำให้ได้โครงการที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรอย่าง
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แท้จริง ส่วนศูนย์ข้าวชุมชนเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กระจายให้
ทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ ลักษณะการดำเนินงานเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการเช่นเดียวกับแปลงใหญ่ โดย
โครงการแปลงใหญ่และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก และศูนย์ข้าวชุมชน
กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก  

ในส่วนของโครงการตามกรอบที่ 2 ด้านเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ
ดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และเกษตรอินทรีย์ ในการสร้างความมั่นคงอาหาร
ระดับชุมชน ลดรายจ่าย มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมอบหมายหน่วยงานระดับพ้ืนที่ดำเนินการร่วมกับ
จังหวัด สำหรับกรอบการทำงานที่ 4 สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน
กระบวนการผลิตจะเป็นการดำเนินงานตาม Function ของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการทำงานที่ 1 
และ 2 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ แหล่งกักเก็บน้ำและระบบ
ชลประทาน 2) โครงการการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 3) โครงการผลิตพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เนื้อเยื่อ 
พันธุ์ปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ) 4) โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ 5) โครงการ Big Data ด้าน
การเกษตร เพ่ือคาดการณ์เศรษฐกิจการเกษตรต่อผลกระทบไวรัสโควิด-19 รองรับพฤติกรรม New Normal และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภายในประเทศ  

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งดำเนินการผลักดันแผนงาน/โครงการให้นำไปสู่การขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเสนอกรอบโครงการ (Project Idea) ให้สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังจาก
นั้นจะนำมาปรับปรุงให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์ส่งให้ สศก. เพื่อจัดทำภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ สศช. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,938 บาท สัปดาห์ก่อน 14,925 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,113 บาท สัปดาห์ก่อน 9,123 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.81 บาท สัปดาห์ก่อน 7.97 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.81 บาท สัปดาห์ก่อน 5.88 บาท 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.49 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 50.42 บาท สัปดาห์ก่อน 59.85 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.58 บาท สัปดาห์ก่อน 32.29 บาท 

 



 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท สัปดาห์ก่อน 24.46 บาท 

ถัว่เขยีวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.45 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.00 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.64 บาท สัปดาห์ก่อน 1.65 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.96 บาท สัปดาห์ก่อน 4.62 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,800 บาท สัปดาห์ก่อน 1,842 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,502 บาท สัปดาห์ก่อน 1,527 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 954 บาท สัปดาห์ก่อน 958 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.59 บาท  สัปดาห์กอ่น 12.10 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.02 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.93 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.85 บาท  สัปดาหก่์อน  36.69 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.35 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.19 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.85 บาท  สัปดาห์กอ่น  35.69 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.48 บาท  สัปดาหก่์อน  14.90 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.70 บาท  สัปดาห์ก่อน  13.54 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.67 บาท  สัปดาห์ก่อน  35.41 บาท 

 

 



 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.83 บาท  สัปดาหก์่อน 67.93 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.79 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.75 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  สัปดาห์กอ่น 278 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 356 บาท  สัปดาห์กอ่น 353 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.38 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.75 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.04 บาท  สัปดาหก่์อน 68.26 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท สัปดาห์กอ่น 48.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.81 บาท สัปดาห์กอ่น 83.48 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 139.94 บาท  สัปดาห์กอ่น 136.97 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.18 บาท  สัปดาห์กอ่น 60.46 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.14 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมลูรายงานการสรปุสถานการณ์นำ้รายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - 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 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วยเร่งเสนอแผนงาน/
โครงการ หลังสภาฯ เห็นชอบ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทและขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคา
สินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปน็สื่อกลางให้เราได้พบกันทุกสัปดาห์  

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/

