
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “สศก. เผย นโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร สอดคล้องข้อเสนอ World Bank   

ชี้ ภาคเกษตร กุญแจสำคัญ เปลี่ยนผ่านก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

 
สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผย นโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร สอดคล้องข้อเสนอ 
World Bank  ช้ี ภาคเกษตร กุญแจสำคัญ เปลี่ยนผ่านก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง 
การเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลก ฉบับที่  40” (Launch of the 40th edition of Thailand 
Economic Monitor: Productivity for Prosperity)  จัดโดยธนาคารโลก (World Bank)  เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา 
ณ โรงแรม VIE กรุงเทพฯ ซึ่ง สศก. ได้ร่วมงานดังกล่าว เพ่ือติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยและนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาของประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา โดย World Bank ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวต่ำจากความไม่
สงบของสถานการณ์การค้าและการเมืองภายนอก ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงภายในประเทศ ส่งผลให้การส่งออก
สินค้าของไทยลดลง  แต่การขยายตัวของ GDP ยังคงได้รับแรงหนุนจากภาคบริการเป็นหลัก 

รายงานดังกล่าว World Bank ได้เน้นประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพสู่ความรุ่งเรืองภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งหากประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2580 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะต้องมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สูงกว่าร้อยละ 5 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2568 โดยจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ซึ่งมีการจ้างแรงงานในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของกำลังแรงงานทั้งหมด
ในประเทศไทย และนับว่ามีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและระดับรายได้ต่อหัวแบบ
เดียวกัน อาทิ มาเลเซีย ซึ่งมีสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรเพียง ร้อยละ 11 นอกจากนี้ แรงงานในภาคเกษตรไทยยังมีผลิต
ภาพไม่สูงนัก จึงส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานและ
การลงทุนในภาคการเกษตร ควบคู่กับการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ของการลงทุนด้านชลประทาน  การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการวิจัยและโครงการส่งเสริมเกษตรกรรม จะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายของ World Bank                
ในการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่เกษตรกรเพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การลงทุนเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์
ให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการอยู่นั้น จะช่วยเพิ่ม

02-5798511 



 

ผลผลิตและยกระดับผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมของไทยให้ดีขึ้น และจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโครงสร้าง
เศรษฐกิจของไทยเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2580 เลขาธิการ สศก. กล่าวในที่สุด 

 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,675 บาท สัปดาห์ก่อน 13,812 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,880 บาท สัปดาห์ก่อน 7,744 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.76 บาท สัปดาห์ก่อน 7.81 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.04 บาท สัปดาห์ก่อน 6.24 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาหก์่อน  

ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 47.50 บาท สัปดาห์ก่อน 55.00 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.57 บาท สัปดาห์ก่อน 33.39 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.83 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 6.85 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.15 บาท สัปดาห์ก่อน 5.10 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 



 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,792 บาท สัปดาห์ก่อน 1,719 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,462 บาท สัปดาห์ก่อน 1,393 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.04 บาท  สัปดาห์กอ่น 9.42 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.51 บาท  สัปดาห์กอ่น 10.55 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.45 บาท  สัปดาหก์่อน  40.21 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.94 บาท  สัปดาห์กอ่น  39.71 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.44 บาท  สัปดาห์ก่อน  39.21 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.11 บาท  สัปดาหก่์อน  18.82 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.69 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.45 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.72 บาท  สัปดาห์ก่อน  36.37 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 72.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 70.68 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.41 บาท  สัปดาห์กอ่น 39.43 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 275 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 335 บาท  สัปดาห์กอ่น 329 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.31 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.31 บาท 



 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 82.93 บาท สัปดาห์ก่อน 83.62 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140.93 บาท  สัปดาห์กอ่น 142.79 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.62 บาท  สัปดาห์กอ่น 78.33 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 142.00 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.00 บาท ทรงตัวเท่ากบัสัปดาห์ก่อน  

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 25.00 บาท สัปดาห์กอ่น 24.40 บาท 

 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์นำ้รายวัน 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 เรื่อง สศก. เผย นโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร 
สอดคล้องข้อเสนอ World Bank  ชี้ ภาคเกษตร กุญแจสำคัญ เปลี่ยนผ่านก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และขอขอบคุณ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันใน
สัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้
พบกันทุกสัปดาห์  

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/

