
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “เลขาธิการ สศก. ร่วมทีมรองนายกฯ ประวิตร ดัน สุราษฎร์โมเดล ต้นแบบแก้ไขปัญหาปาล์ม  
ย้ำ ผู้ว่า 5 จังหวัดหัวหน้าทีม ต้องเร่งขับเคลื่อน-รายงานผลทุกเดือน” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  2563  
  

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เลขาธิการ สศก. ร่วมทีมรองนายกฯ ประวิตร ดัน สุราษฎร์โมเดล 
ต้นแบบแก้ไขปัญหาปาล์ม ย้ำ ผู้ว่า 5 จังหวัดหัวหน้าทีม ต้องเร่งขับเคลื่อน-รายงานผลทุกเดือน ขอเชิญติดตามรับฟังได้
เลยคะ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) พร้อมด้วยนางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก. ถึงการร่วม
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มแห่งชาติ เพ่ือติดตามสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ในปีนี้ 
สศก. คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเพ่ิมขึ้นเป็น 17 ล้านตัน โดยปัจจุบันแหล่งผลิตปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา นับว่ามีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน คิดเป็นร้อยละ 75 จาก 5.6 ล้านไร่ทั้ง
ประเทศ  

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันอันดับ 1 ของประเทศ มีแนวทางการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน  หรือ สุราษฎร์โมเดล อาทิ เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มและผู้เก็บเกี่ยว จะต้องมีการจัดการสวนปาล์มโดยเก็บเกี่ยวปาล์มสุกเท่านั้น (ลูกร่วง 3-5 ลูก) และผู้เก็บเกี่ยว
โดยเฉพาะผู้เก็บเกี่ยวอิสระจะต้องขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการประชุมหรืออบรมมีใบรับรองการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ถูกต้อง 
กลุ่มลานเท ให้มีการขึ้นทะเบียนลานเทเพ่ือควบคุมลานเทที่รับซื้อปาล์ม และการกำหนดข้อบังคับ เช่น ห้ามแยกลูกร่วง 
ห้ามรดน้ำ ห้ามมีตะแกรงร่อน และไม่บ่มปาล์ม รวมถึงให้ลานเทมีสิทธิ์คัดและยึดปาล์มดิบ และ กลุ่มโรงงาน โดยโรงงาน
จะต้องซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนดในอัตราน้ำมันขั้นต่ำ 18% ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดซึ่งหากฝ่าฝืนจะมี
มาตรการและบทลงโทษที่เคร่งครัด 

โอกาสนี้  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางและ
คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมธูปเตมีย์ บน.7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกัน  ซึ่งล่าสุดในคราวประชุม กนป. เมือ่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กนป. ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานเพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพ่ือการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในพ้ืนที่  
5 จังหวัดภาคใต้ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน เพ่ือบูรณาการกำกับควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต กำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร และมีพล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง ประธานอนุกรรมการ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด และใช้แนวทางของ             
สุราษฎร์โมเดลเป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนผ่านชุดปฏิบัติงานรับผิดชอบงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละ
ท้องที่ ซึ่งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัด จะต้องสรุปผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ให้ประธาน
อนุกรรมการ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยยึด
หลักการดำเนินการ 5 ด้าน ดังนี้  
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  1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม Single Command บูรณาการสั่งการด้วยตนเอง 2) ให้มีการสร้างการรับรู้
แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปลูกฝังการตัดปาล์มที่สุกเต็มที่  3) กวดขันกำกับให้มีการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
สินค้าเกษตร ทะลายปาล์มน้ำมัน ตามราคาท่ีเป็นไปตามโครงสร้างราคาท่ีกรมการค้าภายในจัดทำขึ้น  4) กำกับให้โรงงาน
สกัดปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ดำเนินการให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อัตราน้ำมัน 18 เปอร์เซนต์ และ             
5) กวดขันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยผิดกฎหมาย  

หลังจากนั้น เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมเดินทางกับทีมรองนายกรัฐมนตรี ไปยังสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด              
(โค-อ๊อป) เพ่ือพบปะเกษตรกรและมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 2,000 ชุด หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังแปลง
ปาล์มน้ำมัน ณ สวนปาล์มนายโสฬส เดชมณี อ.พุนพิน และเดินทางไปยังโรงงานปาล์มน้ำมัน บริษัทนิวไบโอดีเซล จำกัด  
อ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามลำดับ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคาปาล์มปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ 3.11 บาท โดยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 
9,000 บาท/ไร่ ให้ผลผลิตไร่ละ 3 ตัน อย่างไรก็ตาม ระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 3.09 - 
3.22 ในขณะที่มีปาล์มออกสู่ตลาดมากกว่า 1.9 ล้านตันในเดือนเมษายน และ 1.6 ล้านตันในเดือนพฤษภาคมตามลำดับ 
ซึ่งมติ กนป. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่ง
ดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการรณรงค์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และสถานีบริการ เพ่ือให้ปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่เพ่ิมข้ึนได้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าราคาปาล์มจะสูงขึ้นและไม่
ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กนป. ได้ออกนโยบายและมาตรการ วางแผนให้เกิดการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะไม่ได้ผล หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก พี่น้องชาวสวน
ปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการลานเท โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาค
ส่วนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวเกษตรกรสวนปาล์ม โดยยึดหลัก “ปาล์มคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ผลักดัน          
ไบโอดีเซล ลดมลภาวะ” ในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ำคัญ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ทัง้ประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,897 บาท สัปดาห์ก่อน 14,895 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,092 บาท สัปดาห์ก่อน 9,099 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.90 บาท สัปดาห์ก่อน 7.79 บาท 

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

ถัว่เหลือง 

ถัว่เหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

 

 



ถั่วลิสง 

ถัว่ลิสงทัง้เปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 59.70 บาท สัปดาห์ก่อน 59.85 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 29.34 บาท สัปดาห์ก่อน 28.85 บาท 

ถั่วเขียว 

ถัว่เขียวผิวมนัเมล็ดใหญช่นิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.25 บาท สัปดาห์ก่อน 20.00 บาท 

ถัว่เขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไมมี่รายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.21 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.13 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.62 บาท สัปดาห์ก่อน 1.64 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.03 บาท สัปดาห์ก่อน 5.96 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,809 บาท สัปดาห์ก่อน 1,805 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,502 บาท สัปดาห์ก่อน 1,508 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 867 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 13.44 บาท  สัปดาห์กอ่น 14.02 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.60 บาท  สัปดาห์กอ่น 13.01 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 38.07 บาท  สัปดาหก่์อน  37.45 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.57 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.95 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที ่3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.07 บาท  สัปดาห์กอ่น  36.45 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.48 บาท  สัปดาหก่์อน  16.52 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 14.95 บาท  สัปดาห์ก่อน  14.24 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.12 บาท  สัปดาห์ก่อน  38.27 บาท 



ราคาสินค้าปศสุัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 67.61 บาท  สัปดาหก์่อน 67.14 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.33 บาท  สัปดาห์กอ่น 32.82 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหน์ี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 269 บาท  สัปดาห์ก่อน 271 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 352 บาท  สัปดาห์กอ่น 353 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทัง้ประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 91.41 บาท  สัปดาห์ก่อน 91.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.14 บาท  สัปดาหก่์อน 69.42 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

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

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 84.78 บาท สัปดาห์กอ่น 83.21 บาท 

กุง้ขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 147.68 บาท  สัปดาห์กอ่น 142.52 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.36 บาท  สัปดาห์กอ่น 69.34 บาท 

ปลาหมกึกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.91 บาท สัปดาห์ก่อน 8.14 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์กอ่น  

จากกนัวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/
ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจดุรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุด
เดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร                   
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล
รายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกทา่นสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ี  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต ์www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์: 0-2281-5955 หรอื 0-2281-5884                                   



 ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎธานี เรื่อง 
เรื่อง เลขาธิการ สศก. ร่วมทีมรองนายกฯ ประวิตร ดัน สุราษฎร์โมเดล ต้นแบบแก้ไขปัญหาปาล์ม ย้ำ ผู้ว่า 5 จังหวัด
หัวหน้าทีม ต้องเร่งขับเคลื่อน-รายงานผลทุกเดือน  และราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้
ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็น
สื่อกลางให้เราไดพ้บกัน ทกุสัปดาห ์ 

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
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 พบกันใหมส่ัปดาห์หน้า สวัสดีคะ่ 

 

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

