
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี 63 

มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้  พร้อมติดตามและประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์” 
ออกอากาศ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 

 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan ตาม
นโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี 63 มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้ พร้อมติดตามและ
ประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์ ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ได้แถลงข่าวใหญ่ “มอบของขวัญปีใหม่ การ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก แก้ปัญหา
ปากท้องเกษตรกรครบทุกมิติ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  การส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  การใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศด้านการเกษตรแห่งชาติ  (National Agriculture Big Data) และศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร 
(Agri-technology and innovation center: AIC) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) รวมไปถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ สศก. แจ้งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อเร่งจัดทำรายละเอียด
แผนปฎิบัติการ (Action plan) ในการขับเคลื่อนงานสำคัญใน ปี 2563 โดยเร็วที่สุด พร้อมกับประชาสัมพันธ์ แผน
ปฎิบัติการดังกล่าวให้เกษตรกรและประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ในทุกช่องทางสื่อสาร แบบเชิงรุก 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้องติดตาม
สถานการณ์ และสรุปความเสียหายจากสถานกรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 อย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยรวบรวมมาตรการช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน อาทิ การบริหาร
จัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำปศุสัตว์ หรือ การปล่อยปลาในแหล่งน้ำเพ่ือเป็น
อาหารในการบริโภค  

ทั้งนี้ สศก. จะเร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้แล้ วเสร็จภายในมกราคมนี้ และรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง สศก. จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ภัยแล้ง ที่มีผลต่อภาคเกษตร เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้ง
การเร่งจัดตั้งศูนย์ Big Data ด้านการเกษตร (National Agricultural Big Data Center : NABC) นอกจากนี้ สศก. 
พร้อมเดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกด้าน กับทุกหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม และ
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่า ปี 2563 ภาคการเกษตรของไทยจะยังเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ 
แม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก   

02-5798511 



 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,684 บาท สัปดาห์ก่อน 13,886 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,717 บาท สัปดาห์ก่อน 7,696 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.84 บาท สัปดาห์ก่อน 7.83 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกนิ 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.36 บาท สัปดาห์ก่อน 5.80 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.80 บาท สัปดาหก์่อน 18.33 บาท 

ถั่วลิสง 

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

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 27.15 บาท สัปดาห์ก่อน 29.92 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.50 บาท สัปดาห์ก่อน 23.80 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.62. บาท  สัปดาห์ก่อน 5.91 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.93 บาท สัปดาห์ก่อน 1.99 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.21 บาท สัปดาห์ก่อน 5.24 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,791 บาท สัปดาห์ก่อน 1,800 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,457 บาท สัปดาห์ก่อน 1,468 บาท 



 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 783 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาหก์่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.74 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.61 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.09 บาท  สัปดาห์กอ่น 9.78 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.62 บาท  สัปดาหก์่อน  38.53 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.12 บาท  สัปดาห์กอ่น  38.03บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.62 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.53 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.75 บาท  สัปดาหก่์อน  17.73 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.14 บาท  สัปดาห์ก่อน  15.78 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  30.72 บาท 

ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.30 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.35 บาท 

ไก่เนือ้ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 39.30 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 274 บาท  สัปดาห์กอ่น 277 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 332 บาท  สัปดาห์กอ่น 331 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.73 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.85 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.78 บาท  สัปดาห์ก่อน 68.51 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 85.69 บาท สัปดาห์ก่อน 85.54 บาท 



 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 152.89 บาท  สัปดาห์กอ่น 150.35 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 74.96 บาท  สัปดาห์กอ่น 77.70 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 176.00 บาท สัปดาห์ก่อน 182.00 บาท 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.00 บาท สัปดาห์ก่อน 7.33 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.00 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 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรื่อง รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan 
ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี 63 มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้ พร้อมติดตาม
และประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์ และขอขอบคุณสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร 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/

